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LR ko res pon den tė

S
e no vė je su še šiais pirš
tais gi męs vai kas bu vo 
lai ko mas iš rink tuo ju 
ar ba vel nio ap sės tuo ju. 
Įp ro tis sus kai čiuo ti ką 
tik gi mu sio vai ko pirš

tus ir da bar nė ra at gy ve na.
Ži nia, kad nau ja gi mio pirš tai 

ki to kie, bū na di de lis suk rė ti mas 
tė vams. Lai mė, šiuo lai ki nė me
di ci na jau ga li pa dė ti to kiems vai
kams.

Kar tą per sa vai tę Vil niaus uni
ver si te to li go ni nės San ta ros kli
ni kų Vai kų or to pe di jos sky riu je 
gy dy to jas D.Ra dze vi čius kon sul
tuo ja ir ope ruo ja vai kus.

Kai prie gy dy to jo or to pe do ir 
plas ti kos chi rur go ka bi ne to su si
da ro eilė ma žų jų pa cien tų, tė vai 
pa ma to, kad ne tik jų vai kas tu
ri bė dų dėl pirš tų.

Ta čiau ne ri mas dėl ma žy lio rai
dos ir jo atei ties yra daž nas to kių 
tė vų pa ly do vas. Ne ži no da mi, ko
dėl taip at si ti ko, tė vai pa ti ria daug 
stre so ir ne ri mo, nors dau ge liu 
at ve jų įma no ma ko re guo ti pirš
tų de for ma ci jas.

–Dėlkokiųpriežasčiųvai
kaigimstaturėdamidaugiau
pirštų,neiįprasta?– pak lau
siau plas ti kos chi rur go vil nie čio 
D.Ra dze vi čiaus.

– Pa sau ly je vi du ti niš kai vie
nam iš 600 gi mu sių vai kų bū na 

vir šu ti nės ga lū nės įgim ta de for
ma ci ja. Tai – bend ri nis pa va di ni
mas, nes įgim tos ydos skirs to mos 
į sep ty nis va rian tus: dau gia pirš
tys tė, pirš tų suau gi mas, ga lū nės 
ar pirš tų krei vu mas, jų ne pa kan
ka mas iš si vys ty mas, per di de lis 
pirš tų augi mas ir am pu ta ci ja.

Daž niau siai pa si tai ko po li dak
ti li ja, ar ba dau gia pirš tys tė – tai 
di des nis už nor ma lų ran kos ar
ba ko jos pirš tų skai čius. Ji pa si
tai ko vie nam iš tūks tan čio gi mu
sių jų.

Re čiau nus ta to ma sin dak ti li ja, 
kai vai kas tu ri kar tu suau gu sius 
pirš tus. Ji pa si tai ko vie nam iš 
dvie jų tūks tan čių nau ja gi mių.

–Koksnėštumoperiodas
yrasiejamassupirštųvysty
musi?

– Bręs tant vai siui plaš ta ka for
muo ja si iki 50osios nėš tu mo pa
ros. Di džio ji da lis plaš ta kos paki
ti mų – tie siog gam tos klai da, to
dėl tė vai ne tu rė tų kal tin ti sa vęs, 
kad da rė ką nors blo gai ar var to
jo vais tus.

Re tes niais at ve jais įgim tos pirš
tų de for ma ci jos ga li bū ti su si ju
sios su pa vel di mu mu, ge ne ti nė
mis li go mis.

–Kaipįmanomapadėtito
kiemsvaikams?

– Nuo 1992ųjų dir bu Vai kų li
go ni nė je, pas ta ruo sius pen kio li
ka me tų pir ma die niais ope ruo ju 
vai kus dėl įgim tų ar įgy tų ga lū
nių de fek tų. Nors di džio ji da lis 

ma no kli ni ki nės prak ti kos yra 
su si ju si su gro žio chi rur gi ja, dar
bas Vai kų li go ni nė je yra ma no 
lab da ros pro jek tas, pa gal ba Lie
tu vos ma žie siems.

Nes lėp siu, at kur ti vai kų plaš
ta kas – su dė tin gas dar bas, bet 
man, kaip spe cia lis tui, tei kiantis 
pras mės, nes per to kias ope ra ci
jas rei kia daug kū ry biš ku mo.

–Sukokiaissunkumaissu
siduriate?

– Įsi vaiz duo ki te, gi mė vai kas, 
tu rin tis dvi gu bą nykš tį. 

Bė da ta, kad nė vie nas nykš tys 
nė ra ge ras, va di na si, yra du blo
gi pirš tai.

Ope ra ci jos es mė yra ne pa nai
kin ti vie ną ku rį nors pirš tą, o ki
tą pa lik ti. Man ten ka spręs ti kur 
kas su dė tin ges nį už da vi nį – iš 
dvie jų blo gų pirš tų pa da ry ti vie
ną ge rą. Toks at ve jis nė ra išs kir
ti nis, tai – kas die nė ope ra ci ja.

To kio se ope ra ci jo se bū na įvai
rių si tua ci jų – ge res nis pirš tas ga
li bū ti paim tas kaip pag rin das, 
yra ske lia mi kau lai, bet pa lie ka
mos blo ges nio nykš čio saus gys
lės, ku rias rei kia pri si ūti. Tai tik 
pa vyz dys, ko kia su dė tin ga ga li 
bū ti re konst ruk ci nė nykš čio ope
ra ci ja.

–Kadadažniausiaisiūloma
atliktitokiąoperaciją?

– Re konst ruk ci nę pirš tų ope ra
ci ją pa ta ria ma at lik ti kū di kys tė
je – su lau kus vos 6–12 mė ne sių. 

Pir miau sia po to kios ope ra ci
jos ga li nor ma liai vys ty tis plaš
ta ka, kad vai kas ga lė tų suim ti 
tiek smul kius, tiek di des nius daik
tus. Ant ra, tai su tei kia ga li my bę 
pa nai kin ti es te ti nį de fek tą, nors 
šiuo at ve ju ran kų gro žis gal būt 
ir ne toks svar bus.

–Jeioperacijasuvėlinama,
ardėltokylagrėsmėvaiko
raidai?

– Pa si tai ko at ve jų, kai ati dė ta 
ope ra ci ja su ke lia tik es te ti nių ne
pa to gu mų ir dva si nių kan čių. Ta
čiau yra įgim tų pirš to de for ma
ci jų, kai ne ga li ma il gai dels ti. Jei 
yra du suau gę pirš tai, ku rių vie
nas bū na il ges nis, augant vai kui 
ky la vis dau giau kli ūčių, nes įgim
ta yda taip pat di dė ja.

–Kiektrunkarekonstruk
cinėpirštųoperacija?

– Jei de for ma ci ja nė ra su dė tin
ga, ope ra ci ja ga li truk ti apie va
lan dą ar pu sant ros, o keb les niais 
at ve jais – dau giau kaip dvi va
lan das. Jei vie nu me tu ko re guo
ja mos abi ran kos, ope ra ci ja ga li 
užt ruk ti dar il giau.

Daž nai bū na, kad ten ka chi
rur giš kai tai sy ti ne tik ran kų, 
bet ir ko jų pirš tus, ta da ne vis ką 
įma no ma at lik ti vie nos ope ra ci
jos me tu. 

Tuo met chi rur gi nis gy dy mas 
yra skai do mos į ke lis eta pus.

–Lengviauoperuotiranką
arpėdą?

– Tai prik lau so nuo pa to lo gi jos, 
o ne nuo ope ruo ja mos vie tos.

–Aržinote,kaipsusiklosto
jūsųoperuotųvaikųlikimas?
Arvėliautenkasujaissusi
tikti?

– Kar tais tik ran das pri me na 
suau gu siam žmo gui, kad vai kys
tė je jis tu rė jo ne to kią ga lū nę kaip 
ki ti.

Chi rur gi nio gy dy mo sėk mė 

prik lau so ir nuo to, ko kio su dė
tin gu mo yra prob le ma. Jei gi męs 
vai kas tu ri tik du pirš tus ir jie 
yra pa ki tę, neį ma no ma pa da ry
ti taip, kad at si bu dęs po ope ra ci
jos jis tu rė tų ran ką su pen kiais 
pirš tais.

Kai po de šim ties ar pen kio li
kos me tų pas ma ne at vyks ta bu
vę pa cien tai, bū na sma gu juos 
ma ty ti ži nant, kaip at ro dė jų de
for muo ti pirš tai iki ope ra ci jos.

Ta čiau jie pa tys to nep ri si me
na, nes užau gę pui kiai ra šo, pie
šia, gro ja įvai riais mu zi kos inst
ru men tais, nau do ja si kom piu te
riu ir mo bi liuo ju te le fo nu. Įgim
tus pirš tų de fek tus pri si me na tik 
jų tė vai.

Bet pa si tai ko at ve jų, kai me di
kai jau čia si be jė giai, nes chi rur
gi nis gy dy mas taip pat yra ri bo
tas, o kar tais neį ma no mas.

–Augintiatžalą,kuriospirš
taikitokie,–didelisišbandy
mastėvams.Kodažniausiai
jieklausiapriešoperaciją?

– Aš kon sul tuo ju nau ja gi mius. 
La bai svar bu, kad jų tė vai kuo 
anks čiau su ži no tų apie ope ra ci
jos ga li my bę. Pui kiai sup ran tu 
jų skaus mą, sten giuo si nu ra min
ti, aiš ki nu, ko kią pa tir tį yra su
kau pu si šiuo lai ki nė me di ci na.

Pa sa ko ju apie gy dy mo ga li my
bes ir ga li mas komp li ka ci jas. Ro
dau tė vams sa vo at lik tų ope ra ci
jų nuot rau kas, iliust ruo ju pa vyz
džiais, koks ga li bū ti tai ko mas 
chi rur gi nis me to das.

Ki ta ver tus, jei yra di de lė bė
da, ope ra ci ja ga li tik iš da lies pa
ge rin ti vai ko ge bė ji mą pa žin ti pa
sau lį per ly tė ji mo po jū čius. 

To dėl sten giuo si įti kin ti tė vus, 
kad ne rei kia slėp ti pa ki tu sios vai
ko ga lū nės, ne bū ti nai rei ka lin
gas spe cia lus pro te zas, nes tai 
sve tim kū nis, ku ris ne pa si žy mi 
jaut ru mu.

Vai kas tu ri sup ras ti, kad jo ga
lū nės ar pirš tai nė ra blo ges ni nei 
bend raam žių, tie siog jie ki to kie. 

Daž nai po to kių kon sul ta ci jų 
tė vams pa leng vė ja, jie įsi ti ki na, 
kad yra ga li my bė pa dė ti sa vo vai
kams.

Su tei kia vil tį tap ti ir 
mu zi ku, ir dai li nin ku
Vie toj vie no nykš čio – du, ir abu blo gi. Tai sant to
kią gam tos klai dą – įgim tą pirš tų de for ma ci ją, ku ri 
nė ra re ta, re konst ruk ci nė ope ra ci ja pri me na dė lio
nę. Vai kų li go ni nės chi rur gas or to pe das, plas ti kos 
chi rur gas vilnietis Da rius Ra dze vi čius nes le pia – 
vie ną pirš tą ne re tai ten ka su dur ti iš dvie jų blo gų.
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Jei gi męs vai kas tu
ri tik du pirš tus ir 
jie yra pa ki tę, neį
ma no ma pa da ry ti, 
kad po ope ra ci jos 
jis tu rė tų ran ką su 
pen kiais pirš tais.

D.Ra dze vi čius
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Buvusį dvigubą nykštį  po operacijos neretai išduoda tiktai likusi siūlė.
D.Radzevičius 
priminė, kad 
rekonstrukcinę 
pirštų operaciją 
geriausia atlikti 
kūdikystėje.


