
PROJEKTAS
LT-RU-2-081

IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA 
MEDICININĖS PAGALBOS PRIEINAMUMO 

 BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE 
INFORMACIJA APIE SVEIKO GYVENIMO BŪDO STANDARTUS, LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR GYDYMĄ, 

TURINČIUS DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ MIRTINGUMUI LIETUVOJE.

ONKOLOGIJA: PROFILAKTIKA IR GYDYMAS
VĖŽYS (ONKOLOGIJA) ATSIRANDA NORMALIŲ LĄSTELIŲ 
PASIVERTIMO Į AUGLIO LĄSTELES DAUGIAETAPIO PROCESO METU,
KADA PRIEŠVĖŽINIAI PAŽEIDIMAI VIRSTA PIKTYBINIU AUGLIU.

Šis pasikeitimas vyksta dėka tarpusavio sąveikos
tarp genetinio žmogaus faktoriaus ir trijų 
kategorijų išorės faktorių:

FIZINIAI KANCEROGENAI, TOKIE KAIP ULTRAVIOLETINĖ 
AR JONIZUOJANTI SPINDULIUOTĖ

CHEMINIAI KANCEROGENAI, TOKIE KAIP ASBESTAS, 
TABAKO DŪMŲ KOMPONENTAI, AFLATOKSINAI 
(UŽTERŠTUOSE MAISTO PRODUKTUOSE) IR ARSENAS 
(UŽTERŠTAS GERIAMAS VANDUO)
BIOLOGINIAI KANCEROGENAI, TOKIE KAIP INFEKCIJOS, 
SUKELIAMOS KAI KURIŲ VIRUSŲ, BAKTERIJŲ AR PARAZITŲ

Naujausia Nacionalinio Vėžio instituto statistika rodo, kad 
onkologinių ligų atvejų kasmet didėja po 1 procentą.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis manoma, 
kad 2040 metais onkologinėmis ligomis pasaulyje sirgs 

apie 27 mln. Žmonių.
ONKO EPIDEMIOLOGINĖ TARPTAUTINĖ AGENTŪRA

TYRINĖJANTI VĖŽĮ (IRAC) LAIKO, KAD PUSĘ MIRČIŲ 
NUO VĖŽIO GALIMA IŠVENGTI LAIKANTIS SEKANČIŲ

TAISYKLIŲ: 

NERŪKYKITE. Nevartokite tabako jokia forma. 

SUKURKITE NAMUOSE APLINKĄ BE DŪMŲ. 
Remti darbo vietoje politiką be tabako.

RŪPINKITĖS, KAD JŪSŲ SVORIS BŪTŲ 
TINKAMAS.

KASDIEN JUDĖKITE. KUO MAŽIAU SĖDĖKITE.

YPATINGAI SVARBUS ASPEKTAS PO ONKOLOGINIŲ
SUSIRGIMŲ REABILITACIJAI YRA ERGOTERAPIJA

Terapija skirta sergančiojo adaptacijai, savarankiškam 
gyvenimui ir grįžimui prie darbinės veiklos.

ERGOTERAPIJA                    prasideda nuo funkcinių sutrikimų įvertinimo:
šiam tikslui dažnai naudojama speciali įranga arba kambariai, 
kuriuose atkuriama standartinė gyvenamoji patalpa.

Jų pagalba išaiškinamos savarankiškumo 
problemos, kurios vėliau kompensuojamos 
parenkant individualius pratimus ar 
ypatingas priemones, kurių gali prireikti
žmogui pabaigus reabilitacijos kursą.

SVEIKAI MAITINKITĖS:
Valgykite daug viso grūdo gaminių, 
ankštinių augalų, daržovių ir vaisių.

Mažiau vartokite kaloringų maisto produktų 
(kuriuose daug cukraus ar riebalų) ir venkite 
saldžiųjų gėrimų.
Venkite perdirbtos mėsos, vartokite mažiau 
raudonos mėsos ir produktų, kuriuose daug druskos.

Jei vartojate alkoholį, ribokite jo kiekį. 
ALKOHOLIO ATSISAKYMAS PADEDA SUMAŽINTI 
VĖŽIO RIZIKĄ.

VENKITE PER DAUG SAULĖS, YPAČ SAUGOKITE
NUO JOS VAIKUS. Naudokitės apsaugos nuo 
s a u l ė s  p r i e m o n ė m i s .  N e s i l a n k y k i t e  
soliariumuose.

MOTERIMS: 
Žindymas mažina motinos riziką susirgti vėžiu. Jei galite, savo 
kūdikį maitinkite krūtimi.
Dėl pakaitinės hormonų terapijos padidėja tam tikrų formų 
vėžio rizika. Ribokite naudojimąsi šia terapija.
Skiepykite savo vaikus nuo:
hepatito B (rekomenduojama naujagimiams)
žmogaus papilomos viruso (ŽPV) (rekomenduojama 
mergaitėms).
Dalyvaukite:
storosios žarnos vėžio (rekomenduojama vyrams ir moterims)
krūties vėžio (rekomenduojama moterims)
gimdos kaklelio vėžio (rekomenduojama moterims) atrankinėse 
patikros programose.
Dalyvaukite dispancerizacijos programose ir profilaktinėse 
apžiūrose.

Onkologinė reabilitacija - neatsiejama dalis gydymo 
proceso pacientams, diagnozavus piktybinius darinius 
nepriklausomai nuo to, ar pavyko visiškai sunaikinti 
auglį. Tai kompleksas priemonių, skirtų atstatyti gerą 
savijautą ir darbingumą (atstatomoji reabilitacija), 
gyvenimo kokybės pagerinimas, socialinė adaptacija 
ir maksimali galimybė pratęsti gyvenimą mažinant 
skausmą (paliatyvi reabilitacija).

Reabilitacinis gydymas, susirgus onkologine liga,
turi savo ypatybių. Daugumoje jis susijęs su
šalutinių efektų šalinimu po onkologinio gydymo.

Reabilitacijos programa sudaroma individualiai, 
atsižvelgiant į paciento būklę, jo funkcines galimybes 
ir motyvaciją. Ekspertai pažymi, kad tokie metodai kaip 
fizioterapija, akupunktūra, gydomoji fizinė kultūra ir 
panašiai, padeda atstatyti judėjimo aktyvumą ir pašalina
labiausiai paplitusias onkoterapijos pasekmes.

Svarbų vaidmenį vaidina psichologinis darbas su 
nugalėjusiais vėžį žmonėmis. Nepriklausomai nuo gydymo 
rezultatų jie jaučiasi prislėgti. Ligoniai, kuriems pašalintas
auglio pažeistas organas, praktiškai visada kenčia dėl savo
kūno pasikeitimo. Ypatingai, jeigu po operacijos lieka randai
ar kiti matomi estetiniai defektai. Ta pati problema 
atsiranda ir ligoniams (ypatingai moterims), netekusiems 
plaukų dėl taikyto spindulinio gydymo ar chemoterapijos.

Reikia pripažinti, kad bandymai psichologinę 
reabilitaciją patikėti draugams ar artimiesiems 
dažniausiai neatneša norimo rezultato.  Žmonės, 
emocionaliai susiję su sergančiuoju, nebūna pasiruošę 
kostruktyviai bendrauti. Jie linkę jo gailėtis, jiems 
sunkiau adekvačiau įvertinti nuotaikas ir poreikius. 
Tuo pačiu dauguma jų psichologiškai išsekę po 
artimojo slaugos ir baimės dėl jo gyvenimo, todėl jiems 
patiems reikalinga profesionali pagalba.

Ankstyvam onkologiniam susirgimui išaiškinti svarbu 
laiku atlikti dispancerizaciją ir profilaktines 
a p ž i ū r a s .  A n k s t y v a  d i a g n o s t i k a  l e i d ž i a  
sėkmingai gydyti.

Darbo vietoje laikykitės sveikatos saugos 
nurodymų, kad apsisaugotumėte nuo vėžį 
sukeliančių medžiagų.

Išsiaiškinkite, ar namuose jus veikia didelės 
gamtinio radono koncentracijos sukeliama 
apšvita. JEI KONCENTRACIJA DIDELĖ, IMKITĖS
VEIKSMŲ JAI SUMAŽINTI.

DĖL KONSULTACIJOS KREIPTIS
TELEFONU:

8 5 278 6 711
1875

PROJEKTAS LT–RU–2–081 „MEDICININIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE”  VYKDOMA VŠĮ ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖJE IR BALTIJSKO CENTRINĖJE 
RAJONO LIGONINĖJE (KALININGRADAS).

PROJEKTU SIEKIAMA IŠSPRĘSTI REABILITACINIO GYDYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS PRIEINAMUMO PROBLEMĄ, PLĖTOJANT MEDICININĘ INFRASTRUKTŪRĄ  (REABILITACIJOS GYDYMO PATALPŲ MODERNIZAVIMĄ IR JŲ 
APRŪPINIMO MODERNIA ĮRANGA) ŠILALĖS RAJONE IR KALININGRADO SRITYJE, TOBULINANT MEDICINOS PERSONALO KVALIFIKACIJĄ. VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ PROJEKTO TIKSLŲ YRA INOVATYVIŲ LIGŲ PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ, SKIRTŲ LIGŲ, TURINČIŲ DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ MIRTINGUMUI RUSIJOS FEDERACIJOJE IR LIETUVOJE, PRAVEDIMAS  BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE, TAIP PAT SVEIKOS GYVENSENOS PROPAGAVIMAS.  
Šį leidinį finansavo ES, bet leidinio medžiaga neatspindi oficialios ES ir Lietuvos Respublikos nuomonės. Už paskelbtos medžiagos turinį atsakinga VšĮ Šilalės rajono ligoninė.
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