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Žemiau juosmens viskas gerai?

apie šią daugialypę medicinos ir kūno sritį, o gal ir 
sumažinti tą gėdos jausmą, kuris jaučiamas einant 
pas urologą. Be viso to, tie urologai dažnai – links-
muoliai, kaip minėta pirmiau.

Per penkerius metus vidutinio dydžio urologijos 
klinikoje kaip gydytojo asistentas susidūriau su gau-
sybe linksmų, o kartais ir liūdnų istorijų. Rinkdamas 
medžiagą šiai knygai, urologinėmis temomis daug 
kalbėjau su kolegomis ir bičiuliais, o Kelno baruo-
se – ir su visai nepažįstamais garbaus amžiaus vy-
riškiais. Perverčiau kalną knygų, išnaršiau interneto 
forumus. Išėjau iš darbo, o savo mamai pasakiau, 
kad pagaliau rašau disertaciją. Bet kartu ruošiausi ir 
baigiamiesiems egzaminams. Rezultatas – Jūsų ran-
kose. Tikiuosi, bus įdomu!

Pakeliui  
pas urologą

Beveik visi urologijai svarbūs organai ir kūno da-
lys išsidėstę palei kanalus, kuriais šlapimas ir sper-
matozoidai palieka mūsų organizmą.

Pradėkime nuo šlapimo. Kaip žinome, jį turi ga-
minti ir išskirti visi, net Šiaurės Korėjos diktatoriaus 
šeimos nariai. Pasak legendų, o gal tiksliau – propa-
gandos, Kimų dinastijos nariai iš organizmo nieko 
nešalina nei šlapindamiesi, nei tuštindamiesi. Prie-
žastis paprasta: jie visą energiją sudegina atlikdami 
savo nuostabiuosius žygdarbius, pavyzdžiui, kurda-
mi operas, išmokdami vaikščioti vos trijų savaičių 
arba golfo aikštyno lauke jau pirmą kartą kamuo-
liuką į duobutę įmušdami pirmu smūgiu vienuolika 
kartų iš eilės.

Mums, normaliems žmonėms, vyrams ir mote-
rims, šlapimas susidaro inkstuose. Paprastai jų mes 
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turime porą, kiekvienoje kūno pusėje po vieną. Iš 
inksto šlapimas šlapimtakiu (nepainiokite su šlap-
le) teka į šlapimo pūslę. Čia jis turi kiek luktelti, kol 
susikaupia daugiau skysčių, kad vertėtų apsilankyti 
tualete. Kažkada šlapimo pūslė praneša smegenims, 
kad būtų rekomenduojama užeiti į tualetą. Tai nu-
tinka, kai sukaupiama nuo 400 iki 500 ml skysčių. 
Jei smegenys ir pūslė sutaria, kelionė tęsiasi toliau. 
Jis įveikia du–keturis moterų šlapimtakio centi- 
metrus ir patenka į laisvę, o, kai kalbame apie vyrus, 
šlapimui dar tenka leistis specialia trumpesne ar il-
gėlesne čiuožykla. Kol kas atsisveikinkime su mote-
rimis ir pereikime prie spermos gamybos.

Pirminė spermatozoidų gamyba prasideda sėkli-
dėse. Vėliau jie tobulinami ir brandinami sėklidės 
prielipe. Kitaip nei geras Riojos vynas, dvylika mė-
nesių brandinamas ąžuolo statinėse, spermatozoi-
dai brandinami nuo 8 iki 17 dienų. Ir ne statinėse, 
savaime suprantama. Patiriant orgazmą, iš sėklidės 
prielipo iškeliaujantys spermatozoidai, beje, sudaro 
tik tris procentus viso išskiriamo sekreto, taigi, to, 
kas ejakuliuojama. Likusią dalį spermos sudaro sė-
klinių pūslelių ir prostatos išskiriamas sekretas, ku-
riame yra būtinų medžiagų, padedančių laisvėn iš-
siveržusiems spermatozoidams išlikti gyvybingiems 
ir vaisingiems. Todėl sterilizuoto vyro sperma tiek 
išvaizda, tiek kiekiu visai nesiskiria nuo vaisingo 

vyro. Bet apie tai kiek vėliau. Nuo prostatos, kurią 
vyrai turi iškart po šlapimo pūsle ir kurią gaubia šla-
plė, šlapimas ir sperma į išorę teka tuo pačiu šlaplės 
kanalu. Šis kanalas, žinoma, yra daug ilgesnis už mo-
terų, tai labai svarbu tada, kai susergama šlapimo 
pūslės uždegimu.

Kalbant apie moters organizmą, urologui pir-
miausia įdomūs šie organai:

 2 inkstai,
 2 šlapimtakiai,
 2 šlapimo pūslė,
 2 šlaplė,
 2 krūtys (o, deja, ne).

Vyro organizme, be anksčiau išvardytų, urologui 
svarbūs dar ir šie organai:

 2 sėklidės,
 2 sėklidės prielipas,
 2 sėklinės pūslelės,
 2 prostata,
 2 varpa.
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Bakterijos arba virusai gali sukelti uždegimus ne 
tik šlapimo pūslėje, bet ir visuose išvardytuose orga-
nuose. Be to, inkstuose gali susiformuoti akmenys, 
šlapimtakiai – užsikimšti. Deja, visus organus taip 
pat gali apnikti ir piktybiniai augliai arba jų funkci-
ja jau nuo gimimo gali būti sutrikusi. Kaip matote, 
yra daug priežasčių, dėl kurių bent kartą gyvenime 
tikrai gali tekti apsilankyti pas urologą.

Nuo ko konkrečiai Jūs, kaip pacientas, pradėsi-
te, pajutę dilgsėjimą sėklidėse, suskaudus inkstams 

arba susilpnėjus šlapimo srovei? Kaip nukeliauti pas 
urologą? Ir, jau apsisprendus, pas gerą, žinoma, jei 
įmanoma.

Vis dar įprasta pirmiausia kreiptis į savo šeimos 
gydytoją, visų galų meistrą, nukreipiantį ten, kur 
reikia. Tai jis yra ta jungiamoji grandis tarp paciento 
ir gydytojo specialisto, kuris nusprendžia, ar kartais 
skausmas inkstuose visgi neatsirado tik dėl įsitem-
pusių raumenų, o dilgsėjimas sėklidėse gal visai nėra 
joks skubus atvejis, dėl kurio reikėtų kaip galima 
greičiau vykti į artimiausią priimamąjį. Jei esate 
tikri, kad Jums reikalinga būtent urologo pagalba, 
žinoma, galite kreiptis ir tiesiogiai.

Tik čia susidursite su dviem problemomis: visų 
pirma, svarbu rasti tinkamą gydytojo urologo kabi-
netą. Šiais laikais pirmiausia panaršoma internete. 
Gal tas kabinetas yra kur nors netoliese? Ar vizitą 
būtų įmanoma suderinti su kokiu išvykimu daugiau 
ar mažiau sėkmingai apsipirkti? Gal netyčia ir koks 
pažįstamas tose apylinkėse gyvena, paguostų, jei 
naujienos nekokios?

Jei urologijos klinika susikūrusi savo tinklalapį, 
čia rasite ir kitos įdomios informacijos. Dažniausiai 
pristatomos gydymo paslaugos, plačiau išaiškina-
mos urologinės ligos ir būklės. Panagrinėję gydytojų 
kolektyvo ir, žinoma, urologų, nuotraukas su ištisais 
gyvenimo aprašymais, galite susidaryti pirmąjį įspū-
dį. Taip, taip, mama, gal man visgi tas daktaro laips-
nis būtų neprošal...

Inkstai
Šlapimo 
pūslė

Sėklinis 
latakas Kiaušidė

Gimda

Makštis

Šlaplė

Varpa

Sėklidės
Prostata

Šlapimtakis

Sėklinės 
pūslelės

Tiesioji 
žarna

Sėklidės  
prielipas
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Dar greitai permesti akimis, kokie atsiliepimai 
gydytojų vertinimo portaluose: „Sugrįžčiau dar kar-
tą!“, „Sulaukiau greitos pagalbos... penkių žvaigždu-
čių konsultacija“, „Geriausia urologė!“ – ir jau galima 
rinkti telefono numerį. Panašiai ieškoma ir tinka-
mos ligoninės, kai laukia operacija. Rekomenduoti, 
kurią pasirinkti, ar šiaip patarti, dažniausiai gali ir 
konsultuojantis urologas. O tada, kai atvejis skubus, 
pavyzdžiui, varginant inkstų diegliams, paprastai 
rinksitės pačią artimiausią kliniką.

Su antrąja problema susidursite, jei balsas telefo-
ne Jums praneš, kad artimiausias vizitas galimas tik 
po dviejų mėnesių, nebent skubi pagalba būtų rei-
kalinga nedelsiant. Tada pirmiau minėtas gydytojų 
paieškos algoritmas prasidės iš naujo. Jeigu pasi-
seks, kils klausimas, ko gi gali prireikti einant į tokį 
vizitą?

Į gydytojo urologo kabinetą pacientai paprastai 
mėgsta kokiame nors indelyje atsinešti rausvai nusi-
dažiusio šlapimo. Ypač populiarūs stiklainiukai nuo 
uogienių ir marinuotų agurkėlių. Jau vien higienos 
sumetimais to daryti nerekomenduočiau. Urologijos 
klinikoje turėtų būti įmanoma paimti šviežią šlapi-
mo mėginį steriliame inde. Jei tokia galimybė Jums 
nesuteikiama, rekomenduočiau susirasti kitą klini-
ką. Jei po kurio laiko šlapime ir nebesimatytų krau-
jo, urologas tikrai Jumis patikėtų. Vienas svarbesnių 
dalykų, kurio reikia atvykstant konsultuotis, – kū-
nas, kuriame yra sunegalavęs organas. Padėtų ir ligų, 

oi, o tiksliau – sveikatos istorija, taip pat reguliariai 
vartojamų vaistų sąrašas ir truputis laiko. Jei „Na-
tional Geographic“ ir „Cosmopolitan“ spėjote „per-
skaityti“ kirpykloje, o Miró reprodukcijų albumą jau 
vartėte, kol laukėte šeimos gydytojo, eidami pas uro-
logą pasiimkite ką nors paskaityti. Gal net šią knygą.

Tik išėję iš gydytojo urologo kabineto dar nega-
lėsite įvertinti, ar konsultacija buvo gera. Kartais 
reikia luktelti, kol paskirtas gydymas ar vaistai su-
veikia. Šiaip jau svarbu viena: ar konsultuojantis 
gydytojas buvo draugiškas ir profesionalus ir ar jis į 
mano negalavimą pažiūrėjo rimtai? Jei Jūsų vizitas – 
tik pavienis atvejis, gal atsakymai į šiuos klausimus 
net nesvarbūs, ypač jei Jūsų problema sėkmingai iš-
spręsta. Visai panašiai kaip su vienos nakties nuo-
tykiu.

Vis dėlto, jei ieškote nuolatinio sąjungininko 
urogenitaliniams reikalams, tinkama chemija tarp 
Jūsų ir Jūsų gydytojo ar gydytojos labai svarbi, tik 
ir čia, žinoma, dar svarbiau, kad apskritai pasisektų 
išgydyti. Bet pakeliui namo iš pradžių galite ramiai 
dar kartą viską apmąstyti, o grįžę kokiame portale 
internete parašyti malonų atsiliepimą apie gydytoją 
urologą.



Vardas: Varpa
Matmenys: 7–48 (!) cm
Spalva: visi odos atspalviai
Svoris: sausoji masė?
Profesija: dauginimasis ir šlapimo šalinimasPomėgiai: mitai ir apsiaustai nuo lietausMėgstamiausias pa�ekalas: 

baklažanas, cukinija, agurkas
Šeiminė padė�s: viengungė
Geriausi draugai: mažos mėlynos tabletėsNe prie širdies: šaltis

Mėgstamiausias �lmas: „Paskutinis iš gyvųjų“Mėgstamiausia daina: 
„Stand by Me“ (liet. „Lik su manimi“)Mėgstamiausias jausmaženklis: Šūkis: Kas tavęs nenužudo, 

padaro tave kietesnį.  

Varpa


