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Žurnale dažniausiai pateik-
davome gydytojų patari-
mų gydytis Kėgelio prati-
mais, prisitaikyti tinkamus 
įklotus, gydytis vaistais ar 
net operuotis. Šį kartą no-
rime nudžiuginti – Lietuvo-
je jau yra galimybė šlapimo 
nelaikymą gydyti neinvazi-
nėmis, neskausmingomis, 
saugiomis lazerinėmis pro-
cedūromis.  

Grožio terapijos ir  
chirurgijos klinikos 
„Sugihara“ gydytoja 
ginekologė 

Inesa  
Žeimė

Lazeris 
gineKoLogijoje

Lazeris ginekologijos srity-

je nėra naujiena. Lazeris pa-

saulyje pradėtas sėkmingai tai-

kyti maždaug 2011-aisiais. Šiuo 

metu toks gydymas yra priei-

namas JAV, Jungtiniuose Ara-

bų Emyratuose, Rusijoje, Aus-

tralijoje, daugelyje Europos ša-

lių: Didžiojoje Britanijoje, Slovė-

nijoje, kaimyninėje Estijoje ir ki-

tose. Ši praktika padeda mote-

rims būti sveikoms, aktyvioms 

ir besidžiaugiančioms savo mo-

teriškumu. 

Be abejonės, lazerinis gydymas 

– esminis proveržis ginekologi-

joje. Dėl krūvio šlapimo nelaiky-

mo kenčia vidutiniškai kas ke-

tvirta moteris, dėl apleisto du-

bens organų nusileidimo atlie-

kama kas penkta ginekologinė 

operacija, per menopauzę dau-

gybei moterų išsausėja makštis, 

ir dėl to lytiniai santykiai tam-

pa skausmingi ar net jų atsisa-

koma. O juk kiekviena moteris 

– ir pagimdžiusi, ir išgyvenanti 

menopauzę – nori džiaugtis vi-

saverčiais lytiniais santykiais su 

savo partneriu. Visus trukdžius 

galima sėkmingai panaikinti la-

zeriu. Taigi šios procedūros la-

bai reikalingos, ir, tikiu, jas tai-

kant laiku, bus išvengta dauge-

lio chirurginių operacijų ateity-

je. Visa tai labai pagerins mote-

rų gyvenimo kokybę.

KoKios Ligos 
gydomos

Lazeriu saugiai, be chirurgų 

intervencijos, galima gydy-

ti daug moterų problemų: krūvio 

šlapimo nelaikymą, dubens or-

ganų nusileidimą, makšties iš-

sausėjimą menopauzės metu, 

tai padeda pagerinti lytinį pasi-

tenkinimą, atlikti estetinį makš-

ties susiaurinimą.

Vienu ar kitu savo gyvenimo 

tarpsniu beveik kiekviena mote-

ris susiduria su viena ar keliomis 

iš šių problemų, o tai daro dide-

lę įtaką gyvenimo kokybei, savi-

vertei, šeimos tarpusavio san-

tykiams. Todėl saugus, gydymo 

ligoninėje nereikalaujantis, ne-

skausmingas gydymas mote-

rims labai reikalingas. Tai ir pui-

ki profilaktinė priemonė nuo šių 

ligų. Kai ligos labai pažengusios, 

lazerinės procedūros būklę pa-

lengvina, bet visiškai problemų 

išspręsti negali. Taigi svarbiau-

sia – kreiptis laiku, nes šios li-

gos yra linkusios progresuoti, t. 

y. stiprėti.

Kaip Lazeriu gydomas 
ŠLapimo neLaiKymas

Lazeriu šaliname ligos prie-

žastį, o ne pasekmes. Esant 

krūvio šlapimo nelaikymui, su-

stipriname šlapimo pūslės atra-

mą, kuri gali būti pakitusi dėl 

amžiaus, nėštumo, gimdymo, 

paveldėtų jungiamojo audinio 

ypatybių ir kitų dalykų. Tad kos-

telėjus ar pašokus, kai pakinta 

spaudimas pilvo ertmėje, šlapi-

mas nebeišteka. 

Kadangi lazerinės technologijos 

skatina paties organizmo atku-

riamąsias funkcijas, šiomis pro-

cedūromis gydomas lengvas ir 

vidutinio sunkumo krūvio šlapi-

mo nelaikymas. Esant sunkiai, 

užleistai ligai, lazerinėmis pro-

cedūromis galima palengvin-

ti simptomus, bet šiuo atveju 

jau reikėtų chirurginio gydymo. 

Šiuo atveju įauginamas dirbtinis 

šlapimo pūslę palaikantis audi-

nių implantas, kitokiais chirur-

giniais būdais sutvirtinama šla-

pimo pūslės atrama. Taigi, jei tik 

atsiradusią problemą panaikin-

site saugia, neskausminga, am-

bulatorine lazerine procedū-

ra, išvengsite chirurginės ope-

racijos. 

ŠLapimo neLaiKymas 
po gimdymo

Po gimdymo daliai moterų 

sunkiau išlaikyti šlapimą – 

kosėjant ar čiaudėjant nevalin-

gai ištrykšta keli lašeliai. Kelis 

pirmuosius mėnesius po gimdy-

mo nereikėtų blaškytis, o duo-

ti laiko pačiam organizmui atsi-

statyti: traukiasi gimda, keičia-

si dubens organų padėtis, kren-

ta svoris, susiaurėja makštis ir 

kt. Dažnai problema sumažėja 

ar net išnyksta pati. Beje, vyres-

nio amžiaus gimdyvei ši proble-

ma taip greitai neišnyksta, jei iš-

nyksta, ji gali atsinaujinti vėliau, 

tarkime, kai sugalvosite sma-

giai pašokinėti jau su paaugusiu 

vaiku ant batuto. Jei ši proble-

ma neišnyksta, praėjus 4–6 mė-

nesiams po gimdymo rekomen-

duočiau pasinaudoti šiuolaikinė-

mis saugiomis lazerinėmis pro-

cedūromis.

www.sugihara.lt

Šlapimo nelaikymas – 
išsprendžiama problema
Šlapimo nelaikymo problema dažnai „išlenda“ nėštumo metu ar po 
gimdymo. Ši būklė pažįstama ketvirtadaliui pasaulio moterų, tačiau 
apie tai jos tarp savęs tiek mažai kalbasi... O iš tikrųjų skaičiuojama, 
kad vien Lietuvoje apie 300 000 moterų turi šią problemą.

Kartais galvojama, kad jei 
ištekėjo lašiukas, tai dar 

nėra „nelaikymas“, tačiau 
mediciniškai šlapimo 

nelaikymas bus bet kokio šlapimo kiekio nevalingas ištekėjimas iš pūslės, žmogui gali ištekėti keli lašeliai, o gali išsituštinti visa pūslė, 
ir abiem atvejais tai bus 

šlapimo nelaikymas. 
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