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AKCIJOS

LNK „Gerumo dienos“
rezultatai – 3 mln. litų
sergantiesiems vėžiu
Po litą kiekvienas Lietuvos gyventojas – tiek
pinigų paaukojo Lietuvos žmonės LNK „Gerumo
dienos“ akcijos metu.
3 012 076 litų – tokią rekordinę sumą Lietuvos žmonės
paaukojo per tradicinę LNK „Gerumo dieną“. Tai - didžiausia aukų suma per visas „Gerumo dienas“, dvigubai
daugiau lėšų negu pernai. Šie pinigai bus skiriami kovai
su vėžiu, jie atiteks keturioms gydymo įstaigoms: Vilniaus
universiteto Onkologijos institutui, Vilniaus universiteto
Vaikų ligoninei, Kauno medicinos universiteto klinikai ir
Klaipėdos universitetinei ligoninei.
VU Onkologijos institutas už jam skirtą paaukotų lėšų
dalį ketina įsigyti šiuolaikišką ultragarso tyrimų aparatą.
Ultragarso tyrimai plačiai naudojami diagnozuojant onkologines ligas. VU Vaikų ligoninė už akcijos metu surinktas lėšas ketina įsigyti dirbtinio kvėpavimo aparatą,
palaikantį kritinės būklės ligonių svarbiausias gyvybines
funkcijas.
Per Gerumo dieną buvo įteikti devyni „Gerumo sparnai“. Tradiciškai jie teikiami žmonėms, kurie stengiasi,
kad pasaulis būtų šviesesnis. Šiemet „Gerumo sparnai“
skirti tiems, kurie kovoja su vėžiu, padeda žmonėms, sergantiems šia pikta liga. Ja apdovanotas ir vienas iš SMĮA
narių - tiesioginės transliacijos metu žurnalistas Vilius
Kavaliauskas, laidos „Abipus sienos“ jam įteiktą sparną
perdavė VU Onkologijos instituto direktoriui prof. Konstantinui Povilui Valuckui. Pasak žurnalisto, tai simbolinė
padėka visiems onkologams.

Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma VU Vaikų ligoninėje

REDAKCIJOS LAIŠKAS

Sveiki,
krizė – toks pastaruoju laiku populiariausias žodis,
kuriuo dabar mėgstama paaiškinti visas problemas.
Tačiau džiugu, kad nei krizė, nei pavėlavęs pavasaris, nei kiti ekonominiai, politiniai, socialiniai ar
metrologiniai faktoriai neturi jokios įtakos žmonių
gerumui. Tai akivaizdžiai parodė LNK surengta
„Gerumo diena“, kurios metu sergantiesiems vėžiu
Lietuvos žmonės suaukojo rekordinę sumą – daugiau
nei 3 mln. litų.
Deja, krizės ir prasidėjusios taupymo politikos
pasekmes jau daugiau ar mažiau pradeda jausti visos
gydymo įstaigos. Kiek ir kaip – vieni vadovai noriau,
kiti – mažiau noriai pasakoja „SMM naujienų“
skaitytojams. Tų, kurie nepanoro apie tai pasakoti,
nuomonės ir nėra...
Nepaisant visko, gyvenimas tęsiasi, ligoniai
gydomi, SMĮA įstaigose kuriami nauji padaliniai, atliekamos sudėtingos operacijos. Apie visa tai taip pat
sužinosite „SMM naujienose“
Malonaus skaitymo ir gražių artėjančių švenčių!
„Gerumo dienos“ vakare tiesiai iš LNK televizijos studijos į VU Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos skyrių
atvyko prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma. Juos
pasitiko ligoninės gydytojai ir skyriuje besigydantys vaikai. Prezidentas ir jo žmona buvo apdovanoti pačių vaikų
pagamintais darbeliais, atsakinėjo į jų klausimus, linkėjo
jiems kuo greičiau pasveikti ir grįžti Šv. Velykų švęsti į namus.

Kai aukojamų lėšų suma pasiekė 3 milijonus, studijoje
kilo ovacijos. Centre: prof. K. P. Valuckas, šalia jo – VUOI
Konsultacinės poliklinikos vedėja Daiva Kanopienė
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SANTAROS SLĖNYJE

Pajudėjo Santaros slėnio valdybos kūrimas
Kovo 9 dieną Valstybiniame patologijos centre
įvyko Santaros slėnio partnerių susitikimas,
kuriame buvo aptariama Santaros slėnio asociacijos valdybos sudėtis.
Susitikime nutarta valdybos narius skirti po lygiai nuo
visų keturių Slėnio projektų grupių: Jungtinio gyvybės
mokslų centro, Jungtinio inovatyvios medicinos centro,
Jungtinio gamtos tyrimų centro bei Informacinių ir komunikacijų technologijų centro. Tokiu Slėnio valdybos
modeliu siekiama užtikrinti paritetinį mokslo, studijų,
verslo bei viešųjų nepelno įstaigų interesų atstovavimą at-

skiroms Slėnio plėtros kryptims bei lygiateisį šiose kryptyse kuriamų centrų bendradarbiavimą Santaros asociacijos lygiu.
Partneriai sutarė, kad Slėnio valdybą turi sudaryti 16
narių: universitetus atstovautų 2 asmenys, ministerijas –
2 asmenys, Jungtinį gyvybės mokslų centrą – 3 asmenys,
Jungtinį inovatyvios medicinos centrą – 3 asmenys, Jungtinį gamtos tyrimų centrą – 3 asmenys bei Informacinių ir
komunikacijų technologijų centrą – 3 asmenys.
Šiuo metu partneriai įstaigų viduje svarsto galutinę
įstatų redakciją, asociacijos steigiamasis susirinkimas planuojamas balandį.

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Jungtinė komanda atliko sudėtingą operaciją
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje jungtinė gydytojų komanda – Vilniaus universiteto
ligoninės Žalgirio klinikos Burnos, veido ir
žandikaulių chirurgijos centro vadovas doc.
dr. Linas Zaleckas, padedant VU Vaikų ligoninės neurochirurgui gyd. Gintarui Migauskui ir
anesteziologui – reanimatologui gyd. Vidūnui
Daugelavičiui, taip pat dalyvaujant gerai žinomam Vokietijos veido, žandikaulių ir plastikos
chirurgui prof. dr. Karstenui Gundlachui, ketverių metų berniukui su įgimta veido vystymosi
anomalija atliko pirmąją Lietuvoje veido ir kaukolės kaktinės dalies korekcijos operaciją.
„Prieš metus tokia operacija Lietuvoje dar atrodė sunkiai tikėtina, – sakė dr. Linas Zaleckas. – Tačiau kolegų
iš Vokietijos dėka įgijome patirties koreguoti šias sudėtingas ir gana retas įgimtas veido ir kaukolės deformacijas, todėl ateityje galėsime pagelbėti ir kitiems Lietuvos
vaikams“.
Pasak doc. dr. Lino Zalecko, tokių įgimtų veido ir kaukolės deformacijų Lietuvoje dėl nedidelės populiacijos
diagnozuojama labai nedaug, pasitaiko apie 5–6 atvejai
per metus. Pasaulyje statistiškai pasitaiko apie 3–4 atvejai
milijonui gyventojų per metus. Todėl ir tėvams, ir netgi
gydytojams Lietuvoje trūksta informacijos apie galimybę
jas koreguoti. Operacijoje dalyvavęs žymus veido vystymosi anomalijų srities specialistas, Rostoko universiteto
Burnos, veido, žandikaulių ir plastinės chirurgijos klinikos vadovas prof. dr. K. Gundlachas teigė panašių operacijų Vokietijoje atliekantis apie 3–4 per metus.
Operuotam ketverių metų berniukui su prasčiau išsivysčiusia viena veido puse operacijos metu buvo koreguota kaktos forma, suformuotos viršutinė ir šoninė
akiduobės sienos kartu su antakio lanku, suformuota
vieta dešinės akies protezavimui. Kad operacijos metu
nebūtų pažeistos ligonio smegenys, nekiltų su tuo susijusių komplikacijų, komandoje dirbo patyręs neurochirurgas, panašias operacijas JAV klinikose stebėjęs

VU Vaikų ligoninės Vaikų traumatologijos skyriaus Neurochirurgijos poskyrio vyr. ordinatorius gyd. Gintaras
Migauskas.
Už penkias valandas trukusios operacijos bendrąją nejautrą atsakingo VU Vaikų ligoninės Vaikų anesteziologijos skyriaus vedėjo gyd. V. Daugelavičiaus teigimu, dėl
nepakankamai išsivysčiusio vaiko žandikaulio teko panaudoti specialią intubacinę techniką su ﬁbroskopu, taip
pat šiai operacijai atlikti pavyko gauti specialų monitorių,
rodantį hemoglobino kiekio kitimus operacijos metu,
įvertinti nukraujavimo lygį ir labai tiksliai koreguoti nuostolius.
Gydytojų komanda dirbo itin darniai: VUL Žalgirio
klinika padėjo įsigyti reikiamų naujų priemonių sudėtingai operacijai, o VU Vaikų ligoninė užtikrino aukščiausio
lygio anesteziologinę pagalbą ir pooperacinę priežiūrą intensyviosios terapijos skyriuje.
Prof. dr. K. Gundlachas operacijos metu lietuvių kolegas konsultavo nemokamai.

Iš kairės: VU Vaikų ligoninės neurochirurgas gyd. G. Migauskas,
anesteziologas–reanimatologas V. Daugelavičius,
prof. dr. K. Gundlachas ir VU ligoninės Žalgirio klinikos chirurgas
dr. L. Zaleckas.
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AKTUALIJOS

Kaip sekasi šiais metais?
„Pasirašytos naujos šių metų sutartys su
Ligonių kasomis. Kaip ﬁnansiškai seksis
Jūsų vadovaujamai ligoninei šiais metais?
Kokios įtakos gali turėti 30 dienų mokėjimo
atidėjimas?“ – tokius klausimus pateikėme
Santariškių medicinos įstaigų asociacijos
ligoninių vadovams.
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų
generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius:
„Tokios sutartys, kaip jos pasirašytos, tenkina mūsų
įstaigą. Svarbiausia, kad nemažėtų PSDF biudžetas. Iki
šiol atlyginimų išmokėjimai mūsų įstaigoje nevėluoja. Jeigu nebus mažinamas PSDF biudžetas, ﬁnansiniai
metai turėtų būti ne blogesni nei 2008 metai. Jei PSDF
biudžetas mažėtų, ir Ligonių kasos negalėtų vykdyti pasirašytų sutarčių, situacija taptų komplikuota. Jau dabar
aktyviai svarstome įvairias taupymo galimybes. Iki šiol
laiku išmokame atlyginimus, bet kiek vėluoja atsiskaitymai su tiekėjais.

Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės direktorius Arvydas Šilys:
Manau, jog metai bus nelengvi, kaip, beje, ir visi ankstesnieji. Įstaigai, kurios skyriai, atskiri stacionarai yra išbarstyti penkiose miesto vietose, niekada nebus lengva –
nei ﬁnansiškai, nei ekonomiškai, nei pagaliau morališkai.
Tačiau sunkmetį mes įveiksime. Mokėjimų atidėjimas 30
dienų ne gali, o jau 3 mėnesius turi neigiamos įtakos ligoninės veiklai.
Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorė doc. Alina Pūrienė.
Jeigu bus laikomasi sutartyje numatytų sąlygų, tuomet
nieko baisaus. Bet jeigu atsiskaitymai vėluos ir pinigai nebus išmokėti per 30 dienų, gali tekti perkelti atlyginimų
mokėjimo terminus. Dabar atlyginimai išmokami 5–6 d.
Jeigu pinigai vėluotų – tektų nukelti į 15–16 d. Pacientai
nuo šito neturėtų nukentėti. Tačiau jeigu atsiskaitymai
smarkiai vėluos, klinika negalės laikų atsiskaityti su įmonėmis ir organizacijomis, iš kurių yra perkamos tam tikros paslaugos, tad gali pritrūkti tam įrangos, medikamentų ir t.t. O tai jau būtų problema.

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Pradeda darbą naujos Onkourologijos skyriaus operacinės
Kovo 4 d. Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Onkourologijos skyriuje oﬁcialiai atidarytas
operacinių blokas. Naujajame operacinių bloke
pagal visus šiuolaikinius operacinių standartus
renovuota endoskopinė operacinė ir naujai
įrengta laparoskopinė operacinė.
„Jau daugiau nei 30 metų VUOI Onkourologijos skyriuje atliekamos visų tipų endoskopinės onkourologinės
operacijos, – sakė atidarymo iškilmių metu VUOI direktorius prof. Konstantinas Povilas Valuckas. – Šiuo metu jų
atliekama per metus daugiau nei 600. Apskritai, Onkourologijos skyriaus chirurginis aktyvumas yra didesnis nei
100 proc., tai yra operacinių intervencijų atliekama daugiau nei gydoma ligonių.“
Endoskopinėje operacinėje bus atliekamos transuretrinės (per šlaplę) šlapimo pūslės navikų rezekcijos (šalinimas), prostatos rezekcijos, šlaplės ir šlapimtakių angų
operacijos. Taip pat čia bus galima atlikti šlapimo pūslės
navikų diagnostiką ir rezekciją fotodinaminėje šviesoje.
Laparoskopinėje operacinėje bus atliekamos visos šiuolaikinės laparoskopinės onkourologinės operacijos: inkstų
šalinimo, radikali prostatektomija, radikali cistektomija
suformuojant šlapimo rezervuarą.
Nekelia abejonių ir tai, jog įdiegus modernias technologijas atsiranda galimybė ne tik suteikti mūsų pacientams
aukštesnės kokybės paslaugas, bet ir patobulinti VUOI
mokymo bazę.
„Visada džiugu dalyvauti atidaryme objekto, kai matai,
jog pinigai nenuėjo veltui, – tiksliai pastebėjo Vilniaus

universiteto rektorius akademikas Bebediktas Juodka. –
Žinau, kaip sunku šiais laikais realizuoti tokius projektus, ir todėl nuoširdžiai sveikinu Instituto administraciją
sėkmingai įvykdžius užsibrėžtus tikslus. O kvaliﬁkuotam
Onkourologijos skyriaus medikų kolektyvui linkiu gero
darbo naujose operacinėse.“
Operacinių bloke atliekamų endoskopinių bei laparoskopinių operacijų dėl piktybinių urologijos srities navikų
tiesiogines transliacijas mokomojoje auditorijoje galės
stebėti VU Medicinos fakulteto studentai ir rezidentai,
VU Onkologijos institute besitobulinantys gydytojai.

Nuotraukoje (iš kairės): VUOI Onkourologijos skyriaus vedėjas
dr. Tadas Petraitis, VU rektorius akademikas Benediktas
Juodka, VUOI direktorius prof. K.P.Valuckas.
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VUL Santariškių klinikose pradėjo veiklą naujas struktūrinis
padalinys
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
įsteigė dar vieną naują padalinį – Organų transplantacijos koordinavimo centrą. Jam vadovaus VUL SK
gydytojas transplantologas doc. Arūnas Želvys.
Kaip teigė VUL SK generalinis
direktorius prof. Aleksandras Laucevičius, Santariškių klinikos yra
viena didžiausių ir progresyviausių Lietuvos ligoninių, atliekanti
daugiausia – apie 80 proc. – transplantacijų Lietuvoje. „Kiekviena
transplantacija – be galo sudėtingas procesas, jungiantis vienam
Organų transplantacijos bendram tikslui daugybę tarnykoordinavimo centro
bų. Dirbdami atskirai, be vieninvadovas doc. A.Želvys
gos programos, centrai turėjo
skirtingus tikslus, tarnybų ištekliai buvo neparuošti staiga
padidėjusiam poreikiui. Tam, kad šis darbas būtų koncentruotas, be chaoso, nusprendėme įkurti Organų transplantacijos koordinavimo centrą. Jis mobilizuos visas medikų
pajėgas – nuo ligonio (recipiento) parinkimo, paruošimo
transplantacijai, pačios transplantacijos iki potransplantacinės paciento priežiūros“, – sakė prof. A. Laucevičius.
Doc. A. Želvio manymu, įkūrus tokį centrą bus patogiau
patiems medikams. „Kai staiga atsiranda donoras, medikai transplantologai turi derinti ir savo planinį darbą, ir,
tuo pačiu, sutelkti visas pajėgas, kad transplantacija vyktų
be jokių nesklandumų. Ilgas operacijų laikas ir naujai atsi-

randanti operacija reikalauja paruošti kelias brigadas, grupuoti specialistus. – pasakojo A. Želvys – Naujojo centro
pagrindinė užduotis – koordinuoti veiklos planus taip, kad
esant reikalui transplantologų kasdieninius darbus galėtų
perimti kolegos, o tai reiškia, kad turėsime parengti papildomai specialistų, tam, kad nesustotų nė vienas procesas“.
Pasak doc. A. Želvio, Organų transplantacijos koordinavimo centro sudedamosios dalys bus:
• Tarnybų darbą vienijanti transplantacijos programa;
• Transplantacijos koordinacijos biuras;
• Audinių tipavimo tarnyba;
• Organų paruošimo tarnyba;
• Chirurginis persodinimo padalinys;
• Terapinis padalinys;
• Ambulatorinio sekimo padalinys;
Praėjusiais, 2008 metais VUL SK atlikta žmogaus organų
transplantacijų: kaulų čiulpų – 102; inkstų – 35; širdies – 6;
kepenų – 5; simultaninės (kasos–inksto) – 4.

Organų transplantacijos operacija

Naujajame centre – šiuolaikiška pagalba alergiškiems vaikams
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje įkurto Vaikų pulmonologijos ir alergologijos centro Vaikų
pulmonologijos ir imunologijos skyriuje alerginėmis ligomis sergantys vaikai gaus aukščiausio
lygio specializuotas ambulatorines ir stacionarines vaikų alergologijos paslaugas.
Pasak Vaikų pulmonologijos ir alergologijos centro vedėjos doc. Odilijos Rudzevičienės, visame pasaulyje, taip
pat ir Lietuvoje, sergamumas alerginėmis ligomis nuolat
auga, jos yra vienos dažniausių visų vaikų lėtinių ligų. Europoje kas trečias vaikas yra alergiškas, prognozuojama,
kad iki 2015 m. kas antras europietis kentės nuo alergijos.
Daugėja sunkių generalizuotų alerginių reakcijų į maistą,
jos gali baigtis net mirtimi. Lietuvoje situacija geresnė,
tačiau atlikti epidemiologiniai tyrimai rodo, kad sparčiai
daugėja vaikų, sergančių atopiniu dermatitu, alerginiu rinitu, bronchų astma, daugelis vaikų alergiški maistui.
Vaikų pulmonologijos ir imunologijos skyriuje tiriami
ir gydomi vaikai, sergantys ūminėmis ir lėtinėmis alerginėmis odos ligomis – atopiniu dermatitu, maisto sukeltu
dermatitu, dilgėline, angioedema, alerginiu kontaktiniu
dermatitu, taip pat virškinimo trakto, akių, kvėpavimo or-

ganų ligomis (alerginiu
rinitu, bronchų astma).
Nuodugniai ištiriami
maistui alergiški ligoniai.
Prireikus pacientui
gali būti atliekamas išsamus
alergologinis
ištyrimas, odos dūrio
mėginiai su maisto ir
įkvepiamaisiais alergenais, odos dūrio-dūrio
ar odos lopo mėginiai
su natūraliais maisto Mažajam pacientui atliekamas
alergenais, taip pat lopo odos lopo mėginys
mėginiai su cheminiais
alergenais pagal europinius standartus ir provokaciniai
alerginiai mėginiai. Atliekami visi diagnostikai ir diferencinei diagnostikai reikalingi tyrimai.
Pediatrai, šeimos ar kiti gydytojai, įtariantys, kad jų pacientas serga alergine liga, gali rašyti siuntimą VU Vaikų
ligoninės Vaikų pulmonologijos ir imunologijos skyriaus
gydytojų vaikų alergologų konsultacijai.
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Pradėjo veikti vienintelės Lietuvoje neprivačios odos ir
venerinių ligų operacinės
VUL Santariškių klinikų (VUL SK) Dermatovenerologijos centre pradėjo veikti odos chirurgijos operacinės.
Pasak VUL SK Dermatovenerologijos centro direktorės
doc. Matildos Bylaitės, tai kol kas vienintelis toks valstybinės ligoninės padalinys mūsų šalyje.
„Nuo šiol ne tik privačių dermatovenerologinių gydymo
įstaigų pacientai bei medikai galės džiaugtis komfortiškomis
sąlygomis: įrengti jaukūs laukiamieji, dienos stacionaro palatos, dviejose naujose aukščiausius standartus atitinkančiose šiuolaikiškose operacinėse medikai dirbs moderniausia
diagnostine aparatūra“, – džiaugėsi centro direktorė.
Doc. M. Bylaitė pasakojo, jog šiuo metu Dermatovenerologijos centre teikiamos II ir III lygio sveikatos priežiūros
paslaugos ne tik Vilniaus miesto, bet ir visos respublikos pacientams. Čia konsultuojami bei gydomi ir suaugusieji, ir
vaikai. Dermatovenerologijos centre diagnozuojamos ir gydomos visos odos, odos darinių ir gleivinių ligos, įskaitant
itin retus, sudėtingus ir komplikuotus odos susirgimus.
„Odos ligų diagnostikai pasitelkiame ne tik gydytojus konsultantus, turinčius daugiametę mokslinę bei praktinę patirtį,
bet ir modernią diagnostinę aparatūrą bei gydymo metodus.
Tam tikrų odos ligų diagnostikai naudojame Vudo lempos
šviesą, kompiuterinę dermatoskopiją, konfokalinę mikroskopiją, organizuojame gydytojų konsiliumus, kuriuose svarsto-

me sudėtingus, atipinius,
komplikuotus atvejus ir
gydymo taktiką, – dėstė
M.Bylaitė. – Siekiant patikslinti diagnozę, atliekame odos biopsiją, odos
alerginius mėginius, foto– Naujoji operacinė
provokacinius testus“.
Be to, pasak docentės, VUL SK Dermatovenerologijos
centre odos ligų gydymui greta tradicinių metodų (gerybiniai ir ikinavikiniai odos dariniai, karpos šalinami skystu
azotu (krioterapija) ar elektrokoaguliacijos būdu) taikoma
ir moderni šiuolaikinė trumpabangė (UVB 311 nm), kombinuota (UVA +UVB) ultravioletinių spindulių terapija,
fotochemoterapija (PUVA), modernus gydymas vietiniais
imunomoduliaciniais vaistais bei gydymas naujausiais
biologiniais preparatais. Vis platesnį diagnostinį bei terapinį pritaikymą įgyja fotodinaminė terapija.
Po atliktų operacijų pacientai bus stebimi suremontuotame ir jaukiame dienos stacionaro skyriuje. Jame taip pat
bus teikiama dermatovenerologinė asmens sveikatos priežiūra pacientams, kuriems nebūtinas stebėjimas visą parą.
Šiame padalinyje pacientams bus skiriamas kompleksinis
gydymas, fototerapija (UVB, UVA, PUVA), kitos ﬁzioterapijos procedūros.
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Tuberkuliozė įveikiama suvienytomis jėgomis
Kovo 24 d. – Tuberkuliozės diena. Šia proga
Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų
universitetinės ligoninės medikai primena, kad
tai klastinga ir toli gražu ne tik asocialių asmenų
liga. Tuberkuliozės bakterijos plinta oro lašeliniu
būdu, todėl medikai primygtinai ragina: „Pasitikrink, ar nesusirgai!“ Kolegos medikai kviečiami
suvienyti jėgas kovai su šia liga.
Plačiau apie tuberkuliozę
Tuberkuliozė (džiova) yra lėtinė infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikobakterijos. Ji iki šiol priskiriama
prie labiausiai paplitusių infekcinių ligų
Tuberkuliozė, kaip infekcinis susirgimas, žinomas jau
nuo seniausių laikų. Tik 1882 m. Robertas Kochas atrado
šios ligos sukėlėją – tuberkuliozės lazdelę. Medikamentais
tuberkuliozę pradėta gydyti praeito šimtmečio viduryje,
1945 m. išradus pirmąjį prieštuberkuliozinį preparatą –
streptomiciną. Greitai buvo įrodyta, kad gydant vienu vaistu, po trumpo pagerėjimo prasideda ligos progresavimas.
Todėl liga pradėta gydyti kitais preparatais. Toks gydymo
metodas užkirto kelią atsparių formų vystymuisi ir suteikė
galimybę išgydyti atsparias tuberkuliozės formas.
Užsikrėsti tuberkuliozės lazdelėmis gali kiekvienas, nes
visur, ypač miestuose, žmonių susibūrimo vietose, gatvėse,
viešajama transporte, įstaigose pasitaiko sergančių, gydytų ir neišgydytų, nesilaikančių gydymo režimo asmenų.

Pagrindinis ligos šaltinis – atvirąja plaučių tuberkuliozės
forma sergantis žmogus. Toks ligonis per metus gali užkrėsti iki 20 žmonių. Kosėdamas ar kalbėdamas jis išskiria
smulkiausius seilių ir skreplių lašelius, kurie sklinda iki
1,5 m spinduliu ir gali iki valandos tvyroti ore. Tokiuose
lašeliuose būna daug tuberkuliozės mikrobų, kuriuos gali
įkvėpti sveikieji.
Įkvėpus užkrėsto oro, tuberkuliozės bakterija patenka
į žmogaus organizmą ir ligą gali sukelti greitai ar net po
kelių metų. Nors tuberkuliozės lazdelės dažniausiai pažeidžia plaučius, ligai daugiau būdingi bendro negalavimo
požymiai: pablogėjęs apetitas, silpnumas, nuovargis, svorio kritimas, prakaitavimas naktį, nedidelis karščiavimas
vakarais (37.2–37.5o C), ilgiau nei 3 savaites trunkantis
sausas kosulys. Plaučių tuberkuliozė neskausminga, kitų
organų tuberkuliozei gali būti būdingas skausmas. Negydant šie požymiai stiprėja. Gali atsirasti skrepliavimas su
kraujo priemaišomis, pažeidžiami kiti organai.
Labai svarbu, kad sergantis asmuo būtų pastebėtas kuo
anksčiau, t.y. kol dar nepasireiškę progresyvūs ligos požymiai. Todėl ypatingas vaidmuo tenka pirminėje sveikatos
priežiūros grandyje dirbantiems specialistams: slaugytojams, šeimos gydytojams, socialiniams darbuotojams.
Laiku įtarus ligą ir nukreipus ligonį pas specialistą, užtikrinamas kokybiškas ligonio ištyrimas bei gydymas. Tik suvieniję medikų ir visuomenės pastangas galėsime sustabdyti sergamumo tuberkulioze didėjimą šalyje.
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Sudėtingos laparoskopinės operacijos urologinėmis ligomis
sergantiems vaikams
Pasak Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos skyriaus Urologijos poskyrio vaikų chirurgo Vytauto Biliaus, laparoskopinės operacijos ligoninėje buvo
atliekamos ir anksčiau, tačiau neseniai įsigytas visas reikalingas modernus instrumentarijus suteikia galimybę atlikti vaikams net ir sudėtingiausias urologines operacijas.
„Atlikdami tokias operacijas, nebeatsiliekame nuo kitų
Europos išsivysčiusių šalių“, – džiaugiasi vaikų chirurgas
V. Bilius, pernai rudenį ligoninės administracijos sprendimu stažavęsis viename garsiausių Europoje Strasbūro
laparoskopijos institute.
Jau vienuolika metų urologines chirurgines operacijas
atliekantis vaikų chirurgas V. Bilius įsitikinęs, kad laparoskopinės operacijos – neabejotinas medicinos žingsnis
į priekį. Nors šios operacijos užtrunka apie 3 valandas
ir daugiau, t.y. kiek ilgiau, nei atliekamos įprastu atviru
būdu, pacientas daug mažiau traumuojamas, greičiau
gyja, mažiau užtrunka ligoninėje, po operacijos lieka tik
trys nedideli 5 mm randeliai priekinėje pilvo sienoje.
Šiuo metu VU Vaikų ligoninėje laparoskopas naudojamas itin intensyviai: juo atliekamos ne tik urologinės,

bet ir torakalinės bei abdominalinės operacijos. Ateityje
planuojama laparoskopą panaudoti kitoms sudėtingoms
urologinėms operacijoms, pavyzdžiui, neveikiantiems
inkstams šalinti, toliau naudoti gana įprastoms varikocelektomijoms atlikti.

Operacijos metu

Britai dalijasi patirtimi
Kovo 9 d. Vilniaus universiteto Onkologijos
instituto Didžiojoje salėje įvyko bendras Britanijos labdaros fondo „The Tiltas Trust“ ir Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto renginys seminaras „Parama onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems: Britanijos patirtis – gairės Lietuvai“.
Renginį rėmė Didžiosios Britanijos ambasada,
jo dalyvius sveikino D. Britanijos ambasadorius
Simon Butt.
Perdavusi Sveikatos apsaugos ministro Algio Čapliko
sveikinimą SAM viceministrė Nora Ribokienė nuoširdžiai
palinkėjo sėkmės plėtojant Lietuvoje savanorystės idėjas ir
principus. „Ypač kai kalbame apie onkologinėmis ligomis
sergančius pacientus bei jų artimuosius, – pasakė viceministrė N. Ribokienė, – visi puikiai suprantame, kaip svarbu
žmogiškoji atjauta, noras padėti.“
Pasak VU Onkologijos instituto direktoriaus prof. Konstantino Povilo Valucko, šis pirmasis Britanijos labdaros
fondų inicijuotas susitikimas duoda puikią galimybę Lietuvos specialistams ir savanorių organizacijoms susiburti,
įvardyti problemas bei numatyti jų sprendimo būdus.
Pirmasis Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje
Michael Peart, dabar einantis Britanijos labdaros fondo
„The Tiltas Trust“ valdybos pirmininko pareigas sakė: „Šį
kartą mums rūpi ir mes norime padėti vėžiu sergantiems
žmonėms bei jų artimiesiems. Todėl šiandien esame čia
Lietuvoje su dviem labai patyrusiomis labdaros organizacijomis.“
Apie savo veiklą susirinkusiems pasakojo Didžiausios
Jungtinės Karalystės onkologijos ir paliatyviosios pagalbos

labdaros organizacijos „Macmillan Cancer Support“ atstovas Jeﬀ Foulkner, „Marie Curie Cancer Care“ nacionalinės
programos vadovė ir mokslinių tyrimų bei vystymo vadovė dr. Nicky Agelopoulus. Abi organizacijos vykdo įvairias
mokymų programas ir leidžia leidinius, skirtus ligoniams,
slaugytojams bei artimiesiems. Labdaros fondo „The Tiltas
Trust“ prašymu abi organizacijos sutinka pasidalyti savo
patirtimi Lietuvoje.
Seminaras buvo skirtas slaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, savanorių organizacijoms ir visiems,
besidomintiems paramos ligoniams ir jų artimiesiems plėtojimu.

Pirmoje eilėje iš dešinės: pirmasis D. Britanijos ambasadorius
Lietuvoje, labdaros fondo The Tiltas Trust valdybos
pirmininkas Michael Peart, dr. Nicky Agelopoulos, D. Britanijos
ambasadorius Simon Butt.
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Valstybinis patologijos centras atliko pilotinį SNOMED CT
terminologijos vertimą į lietuvių kalbą
Valstybinis patologijos centras, vykdydamas
Valstybės investicijų programą “SNOMED CT
technologinės platformos sukūrimas Lietuvoje”,
parengė SNOMED CT terminologijos vertimo
į lietuvių kalbą metodiką ir atliko bandomąjį
vertimą.
Buvo išversta daugiau kaip 3000 sąvokų, tarp jų: trijų
aukščiausiųjų hierarchijos lygių sąvokos, Amerikos patologų kolegijos (CAP) atrinktos anatominės patologijos (AP)
poaibio „procedūros“ ir CAP paruošto SNOMED CT koduoto CAP vėžio kontrolinio sąrašo (angl. SNOMED CT
Encoded CAP Cancer Checklists, (SECCC)) sąvokos.
Bandomąjį sąvokų vertimą atliko UAB „Fotonija“, naudodama danų bendrovės CareCom A/S programinę įrangą „HealthTerm“. Ją SNOMED CT klasiﬁkacijos vertimui
taip pat naudoja Danijos, Švedijos ir Kanados terminologijos centrai. SNOMED CT terminologijos vertimas į kitas
kalbas vykdomas nustatant sąvokos vietą terminologijos
hierarchijoje ir ryšius su kitomis sąvokomis (concept–based translation). SNOMED CT lietuviškojo vertimo darbų
kokybei didžiausią įtaką turi vertėjų kompetencija, todėl
„Fotonija“ vertėjai įsigilino į SNOMED CT medicininės
terminologijos vertimo į lietuvių kalbą speciﬁką, sėmėsi
patirties bendraudami su užsienio partneriais, dalyvavo
telekonferencijose (žr. nuotrauką).
Išverstas SNOMED CT terminologijos sąvokas pirmiausia planuojama įdiegti į VPC informacinę sistemą „PathIS“. Patologijos duomenis koduojant pagal SNOMED CT
terminologiją, Centro aptarnaujamos įstaigos galės gauti
struktūrizuotą informaciją apie Centre atliekamus patologijos tyrimus. Išverstos terminologijos dalys gali būti naudojamos ir kitų ASPĮ informacinėse sistemose. Yra išversta sąvokų, kurios gali būti panaudotos širdies ultragarso
tyrimų užsakymams ir aprašymui. Planuojama pasirašyti
licencijų sutartis ir SNOMED CT terminologiją taikyti kitose Lietuvos ASPĮ. Licencija Lietuvoje nemokama, ją galima gauti Centro tinklapyje www.vpc.lt .
VPC sveikatos IT bei kitiems specialistams rengs mokymus, susijusius su standarto diegimu, administravimu
bei palaikymu, šių metų pabaigoje planuojama surengti
konferenciją, skirtą SNOMED CT standarto naudojimui.

Apie SNOMED CT
SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine–
Clinical Terms) – tai išsamiausia pasaulyje klasiﬁkacijos
ir terminologijos sistema, apimanti visas klinikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 18 tarpusavyje susietų klasiﬁkatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų,
mikroorganizmų, dietų, topograﬁjos, geograﬁjos, aplinkos
bei socialinių veiksnių ir kitų medicinos aspektų kodiﬁkavimui. SNOMED CT leidžia elektroninėje ligos istorijoje
pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis, reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti. Kuriant nacionalines informacines sistemas svarbu užtikrinti
jų semantinį suderinamumą, kad šių sistemų parametrai
ir duomenys būtų vienodai koduojami visoje šalyje, tačiau
ne mažiau svarbu, kad ateityje šias sistemas galima būtų
integruoti ir tarptautiniu mastu.
SNOMED CT intelektinė nuosavybė priklauso Tarptautinei sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijai (angl. International Health terminology Standarts
Development Organisation, IHTSDO). Organizacijos tikslas – suvienyti pastangas ir koordinuoti veiklą taikant
sveikatos terminologiją nacionalinių e–sveikatos sistemų
reikmėms. Organizaciją įkūrė devynios šalys: Australija,
Danija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Lietuva, Naujoji
Zelandija, Švedija, Olandija, vėliau prisijungė Singapūras,
Kipras. Lietuva taip pat aktyviai dalyvauja IHTSDO veikloje. Valstybinis patologijos centras paskirtas vykdyti Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas, o jo direktorius prof. Arvydas Laurinavičius – atstovu į
organizacijos Valdymo tarybą (Management Board).
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Aptartos Informacinių sistemų mainų projekto perspektyvos
Santariškių medicinos įstaigų asociacijos Informacinių
technologijų ir telekomunikacijų komiteto posėdyje aptartos Informacinių sistemų (IS) mainų projekto perspektyvos. Komiteto nariai nusprendė susitikti su Centro poliklinikos atstovais (jau dabar vyksta mainai tarp šios įstaigos
bei VPC) ir pristatyti šią idėją.
Kovo 4 dieną SMĮA prezidentas prof. Arvydas Laurinavičius, SMĮA ITT komiteto atstovas Romualdas Kizlaitis
susitiko su Centro poliklinikos direktoriumi Kęstučiu Šta-

ru bei Informacinių ir medicininių technologijų plėtros
skyriaus vedėju Irenijumi Puotkaliu. Susitikime kalbėta
apie IS mainus tarp įstaigų. Dalyviai sutiko, kad įstaigos
turi realų veikiantį informacijos mainų modulį, kuriuo
galėtų naudoti SMĮA istaigos bei kitos Lietuvos ASPI. Susitikimo dalyviai pasiūlė susitikti su Valstybinėmis ligonių
kasomis ir pristatyti veikiantį informacijos mainų modulį.
Šio projekto rengimo galimybes planuojama svarstyti artimiausiame SMĮA prezidiumo posėdyje.
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Pateiktas projektas
darbuotojų kvaliﬁkacijai kelti

Kaip racionaliai tvarkyti atrinktą
informaciją duomenų bazėse

2009 m. sausio 5 d. Paramos fondui Europos socialinio
fondo agentūrai buvo pateikta projekto „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvaliﬁkacijos kėlimas“ paraiška
Europos Socialinio fondo paramai gauti pagal 2007–2013
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“
VP1-1.1-SADM-06-K priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“. Projekte numatoma
tobulinti Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvaliﬁkaciją ugdant jų profesinius ir bendruosius gebėjimus.
Projekte dalyvauja Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Valstybinis patologijos centras, Vilniaus universiteto Imunologijos institutas ir Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas. Projekto
iniciatorius ir pareiškėjas – Santariškių medicinos įstaigų asociacija. Didžiausias dėmesys projekte skiriamas
žemesnės kvaliﬁkacijos ir vyresnio amžiaus darbuotojų
kvaliﬁkacijai tobulinti. Įgyvendinant projektą būtų tobulinamos darbuotojų chemoterapijos, darbo su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir kitos žinios, o taip pat
ir bendrieji darbuotojų gebėjimai, pavyzdžiui, kompiuterinis raštingumas, bendravimas ir pan. Iš viso projekte
numatoma apmokyti 170 minėtų institucijų darbuotojų.
Numatoma projekto trukmė – 24 mėn.
Šiuo metu projektas yra trečiajame, paskutiniame vertinimo etape. Suteikus paramą projektui pirmieji mokymai
darbuotojams galėtų prasidėti 2009 m. trečiąjį ketvirtį.

Lietuvos medicinos bibliotekos informacija

Kiekviena Medicinos bibliotekos duomenų bazė suteikia vartotojui galimybę susikurti savo asmeninę bylą /
My proﬁle. Ši paslauga praplečia informacijos saugojimo
bei tvarkymo galimybes. Kiekvienas skaitytojas, užpildęs
bibliotekos registracijos formą, susikuria savo bylą. Atlikus
paiešką, reikalinga informacija (dokumentai) gali būti perkelta į susikurtą asmeninę bylą. Taip pat galima užsisakyti
ektroninio pranešimo apie dominančio žurnalo ar straipsnio pasirodymą paslaugą (Alert).
Žemiau pateiktas EBSCO duomenų bazės pavyzys.
1. Prisijungimas prie registracijos formos

2. Registracijos formos pildymas.

3. Paieška duomenų bazėje bei dokumento perkėlimas į
asmeninę bylą (pažymėti Add to folder )

4. Savo byloje sukauptų dokumentų peržiūrėjimas bei
tvarkymas
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Paminėta Pasaulinė inkstų
diena
Kovo 13 dieną Klaipėdoje vyko klinikinė praktinė
konferencija, skirta Pasaulinei Inkstų dienai ir
Klaipėdos krašto nefrologijos tarnybos 15-mečiui paminėti.
Konferenciją organizavo Lietuvos nefrologijos, dializės
ir transplantologijos asociacija, Kauno medicinos universiteto Nefrologijos klinika, VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė bei Klaipėdos apskrities ligoninė. „Kaip ir kiekvienais
metais, kompanija „Teva/SICOR Biotech“ rėmė ir dalyvavo šioje konferencijoje. Kompanija „Teva/SICOR Biotech“
taip pat prisidėjo prie gausių sveikinimų, skirtų Klaipėdos
krašto nefrologijos tarnybos 15-mečiui paminėti.
Konferencijos metu buvo apžvelgtos nefrologijos tarnybos Lietuvoje pasiekimai bei problemos. Konferencijoje
dalyvavo nefrologai, vaikų nefrologai, klinikiniai toksikologai, vidaus ir šeimos gydytojai, taip pat - nefrologinių
ligonių asociacijos „Gyvastis“ nariai, kuriems ši problema
yra labai aktuali.

SVEIKINIMAS

Adresas: P. Baublio g. 3 B, LT – 08406, Vilnius
El. paštas: info@smia.lt; tel. 8 659 79191
Kontaktinis asmuo: Aurimas Jaskonis

www.santariskes.eu
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