
Agnė Zuokienė: „Vis daugiau moterų išlošia bilietą gyventi“ : [pokalbis] / kalbino Birutė 

Vyšniauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2018, lapkr. 15/21 (Nr. 46), p. 15. 

 

Apie krūtų skausmą ir geležies svarbą jaunos moters organizmui / konsultuoja gydytojas 

ginekologas Genadijus Kravčenka // Respublika. – 2013, spal. 5, priedas "Sveikata ir aš", p. 10. 

 

Ar įmanoma moterims krūties vėžį visada nustatyti laiku? : [pokalbis su Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Radiologijos klinikos Rentgeno sk. vadove gyd. dr. Egle 

Jonaitiene] / [užrašė] Gintarė Kaminskienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2016, geg. 28, priedas 

"Gyvenimo būdas", p. 10. 

 

Be skausmo prasidėjęs krūties vėžys gali smogti ir skaudžiai : [pokalbis su Nacionalinio vėžio 

instituto Krūties ligų ir onkologijos skyriaus vedėju prof. Valerijumi Ostapenko] / [kalbino] Danutė 

Jonušienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2020, liep. 18, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 8. 

 

Cista ar vėžys? : [Nacionalinio vėžio instituto gydytojos chirurgės onkologės dr. Daivos 

Gudavičienės ir radiologės dr. Rūtos Briedienės pasakojimas] / [užrašė] Virginija Rimkuvienė. – 

Iliustr. // Moteris. – 2016, Nr. 10, p. 170-173. 

 

Darinys krūtyje – nebūtinai onkologinės ligos pranašas : [gydytojo radiologo Jono Tutkaus 

pasakojimas]. – Iliustr. // Sveika šeima. – 2020, saus. 30/vas. 5 (Nr. 5), p. 2. 

 

Daugiau vilties įveikti krūties vėžį / parengė Greta Vanagienė. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 

2019, kovo 28/bal. 3 (Nr. 13), p. 18. 

 

"Dega" krūtys! / konsultuoja VUL Santariškių klinikų Akušerijos ir ginekologijos centro vyr. 

akušerė administratorė Violeta Staniulevičienė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2016, Nr. 3, p. 90-92. 

 

10 klausimų apie krūtis / konsultuoja Nacionalinio vėžio instituto gydytoja radiologė dr. Rūta 

Briedienė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2016, Nr. 10, p. 106-109. 

 

Fibroadenoma: krūtų auglys, bet nepiktybinis / Aneta Vaitkienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 

2022, bal. 14/20(Nr. 15), p. 13. 
 
Gerėja diagnostikos galimybės moterims dėl krūties vėžio. – Iliustr. // Ave vita. – 2020, vas. 14, p. 

1, 7. 

 
Grumtynėms su naviku Lietuvos gydytojai pasitelkia ir vakuumą : [Nacionalinio vėžio instituto 

gydytojo intervencinio radiologo medicinos mokslų daktaro Manto Trakymo pasakojimas] / [užrašė] 

Giedrė Balčiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2018, vas. 3, priedas "Gyvenimo būdas", p. 9. 

 
Gumbelis krūtyje: tik cista ar blogiau? : [gydytojos onkologės Daivos Gudavičienės pasakojimas]. 

– Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 2022, liepos 14/20(Nr. 28), p. 2. 

 
Kad grožis netaptų „buvęs“…. – Iliustr. // Mažylis. – 2020, Nr. 4/6, p. 22–23. 

 



Kaip laiku užtikti ligą? : [pokalbis su Nacionalinio vėžio instituto gydytoja radiologe, medicinos 

mokslų daktare Rūta Briediene]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2014, spal. 17, p. 5. 

 
Klaipėdos universitetinės ligoninės medikams rūpi vėžiu sergančių pacientų gyvenimo kokybė / 

[su Klaipėdos universitetinės ligoninės Onkologijos chemoterapijos klinikos vadovo gydytojo 

onkologo chemoterapeuto Alvydo Česo, Krūtų chirurgijos sektoriaus abdominalinės chirurgijos 

gydytojos Agnės Čižauskaitės ir Krūtų chirurgijos centro vedėjo Donato Petrausko pasisakymais]. – 

Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2018, vas. 3, priedas "Gyvenimo būdas", p. 8-9. 

 
Kova su vėžiu ir kūdikio gimimas – suderinama / Greta Vanagienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. 

– 2020, spal. 22/28 (Nr. 42), p. 13. 

 
Krūties vėžio pacientų forume – apie profilaktikos svarbą : [NVI prevencinių programų 

koordinatorės, gydytojos radiologės dr. Rūtos Briedienės, epidemiologės dr. Rūtos Petrauskaitės-

Everatt ir dietistės Vaidos Kurpienės pasisakymai] / [užrašė] Aneta Vaitkienė. – Iliustr. // Lietuvos 

sveikata. – 2021, spal. 21/27(Nr. 43), p. 7. 

 
Krūties vėžiui gydyti chemoterapija būtina ne visada : [Nacionalinio vėžio instituto 

Chemoterapijos skyriaus onkologės-chemoterapeutės gydytojos Monikos Drobnienės pasakojimas] / 

[užrašė] Evelina Machova. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2020, birž. 11/17 (Nr. 23), p. 10. 

 
Krūties vėžys - iš pradžių jautė tik maudimą : [Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos 

klinikos gydytojos onkologės chemoterapeutės Editos Juodžbalienės pasakojimas] // Ave vita. – 2017, 

spal. 27, p. 3. 

 
Krūties vėžys: kuo svarbus specialistų bendradarbiavimas : [pasisakymai] / [užrašė] Evelina 

Machova. – Iliustr.. – Aut.: Sonata Jarmalaitė, Valerijus Ostapenko, Laura Steponavičienė, Jekaterina 

Šemetova // Lietuvos sveikata. – 2019, spal. 10/16 (Nr. 41), p. 10. 

 
Krūties vėžys Lietuvoje ir pasaulyje : [LSMU MA Chirurgijos klinikos Krūties chirurgijos 

skyriaus vadovo prof. Algirdo Boguševičiaus pasakojimas] / [užrašė] Džiuljeta Kulvietienė. – Iliustr. // 

Ave vita. – 2017, kovo 3, p. 2, 7. 

 
Krūties vėžys: sergamumas auga, mirtingumas mažėja : [Kauno klinikų Onkologijos ir 

hematologijos klinikos vadovės prof. Elonos Juozaitytės pasakojimas]. – Iliustr. // Sveika šeima. – 

2021, vas. 11/17(Nr. 7), p. 2. 

 
Krūties vėžys: svarbu nedelsti : [pataria Nacionalinio vėžio instituto Krūties ligų chirurgijos ir 

onkologijos sk. vedėjas prof. Valerijus Ostapenko]. – Iliustr. // Sveika šeima. – 2016, spal. 13-19 

(Nr.41), p. 2. 

 
Krūtys / Eliana Liotta, Paolo Veronesi // Sveika ir laiminga / Eliana Liotta, Paolo Veronesi. – 

Vilnius : Alma littera, 2018. – P. 115-147. 

 
Krūtų patikra gali išgelbėti gyvybę / parengė Birutė Litvinaitė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 

2022, birž. 18, p. 20. 

 



Metas išjudinti sistemines krūties vėžio problemas : [Pagalbos onkologiniams ligoniams 

asociacijos direktorės Neringos Čiakienės, europarlamentarės Aušros Maldeikienės ir Seimo Sveikatos 

reikalų komiteto narės Jurgitos Sejonienės pasakojimas] / [užrašė] Ringailė Gvildė. – Iliustr. // Lietuvos 

sveikata. – 2021, lapkr. 11/17(Nr. 46), p. 12–13. 

 
Modernus tyrimas gali užkirsti kelią krūties vėžiui : [Klaipėdos universitetinės ligoninės 

Molekulinės diagnostikos skyriaus vedėjos gydytojos genetikės doc. Jūratės Kasnauskienės 

pasakojimas] / [užrašė] Danutė Jonušienė. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2018, vas. 3, priedas "Gyvenimo 

būdas", p. 7. 

 
Ne tik moterys, bet ir vyrai serga krūties vėžiu : [pokalbis su onkologu chirurgu prof. Valerijumi 

Ostapenko / kalbėjosi] Jurgita Noreikienė. - Portr. // Lietuvos rytas. - 2014, spal. 18, priedas 

"Gyvenimo būdas", p. 10. 

 

Nedelsdama Lina laimėjo gyvenimą / Evelina Machova. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2020, 

vas. 6/12 (Nr. 6), p. 17. 

 

Papildyta mityba gali padėti palaikyti organizmo jėgas kovojant su vėžiu / Toma Aleksėjūnaitė ; 

[su Kauno klinikų Onkologijos ligoninės Paliatyviosios onkologijos sk. vadovės Dalios Skorupskienės 

pasisakymu]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2015, spal. 10, priedas "Gyvenimo būdas", p. 9. 

 
Pavojingų ligų prevencija / Nerėta Riaukienė. – Iliustr. // Ji. – 2022, Nr. 19 ( geg. 11-17), p. 30-31. 

 
Pražudo ne tik moteris. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2022, spal. 13/19(Nr. 41), p. 7. 

 
Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikoje dažniau nustatomas krūties vėžys : 

[pokalbis su gydytoju chemoterapeutu Aleksandru Petrausku] / [kalbėjosi] Zita Katkienė. – Iliustr. // 

Lietuvos rytas. – 2021, bal. 22, priedas „Būkime sveiki“, p. 25. 

 

Tiksliai krūties vėžio diagnostikai medikai pasitelkia vakuuminę biopsiją : [Nacionalinio vėžio 

instituto gydytojo intervencinio onkologo dr. Manto Trakymo pasakojimas] / [užrašė] Evelina 

Machova. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2018, rugs. 20/26 (Nr. 38), p. 13. 

 

Vėžį išgyvenusi Vaiva: krūties vėžys įveiktas, ką daryti, kad liga nesugrįžtų? : [pokalbis su 

vilniete Vaiva Mickuviene, tinklalapiowww.vezys-nesloga.lt įkūrėja, kuriai prieš pusantrų metų teko 

išgirsti vėžio diagnozę]. – Iliustr.. – Tutinyje taip pat: Turime patys domėtis // Kauno diena. – 2020, 

liep. 14, p. 13. 

 

Vietoje naujo perlų vėrinio - sveikos krūtys : [pokalbis su Vilniaus universiteto Onkologijos 

instituto gydytoja radiologe doc. dr. Rūta Briediene]. – Portr. // Onkologo puslapiai. – 2014, 

sausis/kovas (Nr. 43), p. 7. 

 

Viltį suteikia ankstyva diagnostika : [Nacionalinio vėžio instituto gyd. radiologės med. m. dr. 

Rūtos Briedienės, šio instituto gyd. intervencinio radiologo med. m. dr. Manto Trakymo ir gyd. 

onkologės-chemoterapeutės Monikos Drobnienės pasakojimas] / [užrašė] Danutė Jonušienė. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2015, geg. 23, priedas "Gyvenimo būdas", p. 11. 
 

http://www.vezys-nesloga.lt/

