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Sveikatos apsaugos ministras ir Europos
Komisijos atstovas susipažino su Santariškių
klinikose vykdomais ES paramos projektais
leidusi jį plėtoti Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. EK atstovas Johannesas Hahnas
išreiškė viltį, kad po kelerių metų Lietuvos rytų ir pietryčių regionas garsės
visoje Europoje sumažėjusiu sergamumu ir mirštamumu nuo širdies ir kraujagyslių ligų.
Susitikimo metu taip pat buvo aptartas ir kitas įgyvendintas ES paramos
projektas, kuriuo siekiama modernizuoti chirurgijos rezidentūros studijas
diegiant efektyviausias technologijas.
Tai leidžia rezidentams įgyti reikiamą
kompetenciją, būtiną šiuolaikinės medicinos praktikoje. Bendra projekto
biudžeto suma – beveik 6 mln. Lt.
SVARBIAUSIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Nuotraukoje: (iš kairės – EK atstovas J. Hahnas, sveikatos apsaugos ministras R. Šukys,
Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. A. Laucevičius)

Paskutinėmis kovo dienomis
sveikatos apsaugos ministras
Raimondas Šukys su Europos
Komisijos (EK) atstovu Johannesu Hahnu apsilankė VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikose (VUL SK). Svečiams
buvo pristatyti Santariškių
klinikose sėkmingai Europos Sąjungos paramos lėšomis įgyvendinami projektai, aptarta vienos
didžiausių Lietuvoje gydymo
įstaigų plėtra ir bendradarbiavimo perspektyvos.
Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius
svečiams pristatė naudingiausiu pripažintą projektą „Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų

mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos
infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“
ir projektą „Šiuolaikinio telechirurgijos
centro (Lietuvos chirurgijos rezidentūros bazės) Vilniaus universitete įkūrimas“.
Pasak prof. A. Laucevičiaus, įgyvendinus projektą ir suvienodinus modernių kardiologijos diagnostikos ir technologijų prieinamumą stambių miestų
ir rajonų gyventojams Rytų ir Pietryčių
Lietuvoje, ligoninėse mirusių pacientų
su ūmia kardiologine diagnoze skaičius
sumažėjo 23 proc. Bendra projekto, kuriame be Santariškių klinikų dalyvavo
dar 39 šio regiono asmens sveikatos
priežiūros įstaigos, vertė – 83,4 mln. Lt
ES fondų ir Lietuvos bendrojo ﬁnansavimo lėšų.
Rytų Lietuvos kardiologijos projektą puikiai vertina ir Europos Komisija,

UAB „Sicor Biotech“ sėkmingai įgyvendino projektą „Biofarmacinės gamybinės
bazės plėtra“
Projekto tikslas – išplėsti UAB „Sicor Biotech“
biofarmacinių produktų gamybinę bazę,
tinkamą naujų preparatų gamybai.
UAB „Sicor Biotech“ veikla – modernių rekombinantinių biofarmacinių preparatų
kūrimas ir gamyba pagal pažangiausias
mokslo ir gamybos technologijas. Siekiant
praplėsti produkcijos apimtis ir žymiai padidinti įmonės darbuotojų darbo našumą (gamybos apimtys didės nedidinat darbuotojų
skaičiaus), projekte buvo numatyta įdiegti
naują gamybos liniją. Vykdant projektą,
įsigyta gamybos linija sudarė galimybes
įmonei gaminti platesnį spektrą vaistinių
preparatų bei padidinti darbuotojų darbo
našumą. Įgyvendintas projektas lėmė UAB
„Sicor Biotech“ konkurencingumo augimą.
Projektas bendrai ﬁnansuojamas iš Europos
regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 metų Ekonomikos
augimo veiksmų programos 2 prioriteto
„Verslo produktyvumo didinimas ir verslo
aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM01-K Lyderis LT.

VUL SK Plastinės ir
rekonstrukcinės chirurgijos
skyriui – 30 metų

ANONSAI

Pirmasis plaučių ligų kongresas
Balandžio 27 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius, 5.1 salėje vyks pirmasis plaučių ligų
kongresas, skirtas pulmonologams, vaikų
pulmonologams, krūtinės ląstos chirurgams, internistams, radiologams, onkologams radioterapeutams, chemoterapeutams, kardiologams, širdies chirurgams,
alergologams ir klinikiniams imunologams,
laboratorinės medicinos, šeimos, infekcinių
ligų, dermatovenerologijos specialybių gydytojams.
Daugiau informacijos: tel.: (85) 2501870,
faks.: 8 688 62 371, el. paštas: rolandas.zablockis@santa.lt

Plenero darbų paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje
Balandžio 4 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaryta
septintojo tapytojų ir fotomenininkų plenero „Atraskime nežinomus Lietuvos turtus – tris nuostabius E.F. André parkus prie
Vilniaus“ retrospektyvinė darbų paroda
„Parkas – kaip gyvenimo būdas“.

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje per metus gydoma apie 1500
pacientų. Teikiama ir būtinoji, ir planinė pagalba visos šalies gyventojams.

Plenerus organizuoja Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir E.F.Andre klubas
Lietuvoje.

Šių metų balandžio 1 d. Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių
klinikų Centro Filialo (VUL SK CF)
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriui sukako 30 metų.
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centro direktorius prof. Kęstutis
Vitkus sako, jog šis skyrius, kaip ir prieš
tris dešimtmečius, taip pat ir dabar, išlieka pagrindinis amputuotų galūnių replantacijų ir sudėtingų viršutinės galūnės
traumų bei jų pasekmių chirurginio gydymo centras Lietuvoje. Prof. K. Vitkus
pažymi, jog lygiai tiek pat metų yra ir
Lietuvos mikrochirurgijos tarnybai.
XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje tuometinėje Tarybų Sąjungoje vienintelis
mikrochirurgijos centras buvo Maskvoje. Lietuvoje steigti tokio centro, bent
artimoje ateityje, neplanuota. Doc. Mečislovas Vitkus šią idėją atsivežė iš už
Atlanto ir įgyvendino Lietuvoje.
1980 m. Vilniaus „Raudonojo kryžiaus“ ligoninėje (dabar – VUL Santariškių klinikų Centro ﬁlialas) prof. Kęstutis Vitkus ir doc. Mečislovas Vitkus
pirmąkart Lietuvoje replantavo du visiškai amputuotus rankos pirštus.

Tai jau septintoji šio kasmet organizuojamo
plenero darbų paroda Lietuvos medicinos
bibliotekoje.

2011 m. pleneras vyko Lentvario dvaro sodybos parke ir buvo skirtas E. F. André mirties šimtmečiui paminėti.
Lentvario dvaro sodybos ansamblis patyrė
daugybę negandų, tačiau išliko nemaža
dalis to, kas buvo sukurta XIX–XX amžių
sandūroje.

Prof. Kęstutis Vitkus: „Mikrochirurgijos
metodo pritaikymas leido padaryti
perversmą chirurgijoje, nes stipriai
išplėtė rekonstrukcinės chirurgijos
galimybes“.
1982 m. balandžio 1 d. šioje ligoninėje
įkurtas Rekonstrukcinės mikrochirurgijos (dabar – Plastinės ir rekonstrukcinės
chirurgijos) skyrius. Tuo metu Baltijos
šalyse tai buvo vienintelis tokio pobūdžio chirurgijos padalinys.
VUL SK CF Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriaus pagrindinės
darbo kryptys yra plaštakos/viršutinės
galūnės chirurgija, riešo chirurgija, periferinių nervų chirurgija, reumatoidinės
plaštakos chirurgija, plaštakos smulkiųjų
sąnarių endoprotezavimas, rekonstrukcinė chirurgija onkologijoje, artros-

Kraštovaizdžio specialistų Lentvario parkas
laikomas vienu brandžiausiu E. F. André kūriniu.
„Menininkus žavi ir romantiškai nuteikia nesibaigiantys, tarp natūralių ir dirbtinų parko
elementų, pievų, tvenkinių ir medžių vingiuojantys takai. Dailininkas ar fotografas
senojo parko vaizdus, architektūros detales
perteikia persunkdamas pasivaikščiojimų
įspūdžius per savo sielos pajautas“, – sako
parodos kuratorė Nadežda Zajančkovskaja.
Paroda veiks iki balandžio 27 d.

kopinė kelio, peties, alkūnės, čiurnos,
riešo sąnario chirurgija, galvos - kaklo
rekonstrukcinė chirurgija, odos darinių
chirurgija, urogenitalinės sistemos sklaidos trūkumų chirurgija, plastinė-estetinė chirurgija. Šiose srityse sukaupta
didelė patirtis leido pasiekti labai gerų
rezultatų.

Griežimas dantimis – šiuolaikinio įsitempusio
žmogaus problema

Vienas pagrindinių klinikinių požymių, kuris gali būti susijęs su griežimu dantimis, yra stebimas dantų nudilimas.

Kovo pradžioje Kaune vyko
tarptautinis kongresas „Quintessence Baltic Bruxismus“, kuriame
pasaulio lygio lektoriai gvildeno
bruksimo (griežimo dantimis)
problematiką, diagnostiką ir ieškojo prevencijos galimybių.
DANTIMIS GRIEŽIA IR DIENĄ, IR NAKTĮ

Kongreso metu prof. Daniel Paesani
iš Argentinos Salvadoro universiteto
akcentavo, kad išskiriamas dviejų rūšių
griežimas dantimis: budrumo bei miego
metu. Šie du griežimai skiriasi savo etiologija, diagnostika, pasekmėmis ir kt.
Bruksizmo paplitimo dažnumas įvardijamas nuo 6 iki 91 proc. Budrumo
griežimas dantimis randamas 20 proc.
populiacijos, o miego – 8 proc., nors
gydytojai praktikai pastebi dažnesnį
šios ligos paplitimą tarp pacientų. Rezultatai labai skirtingi, nes nėra vienodos tyrimų metodikos ir ypač sunku
atrasti objektyvius kriterijus bruksizmo
diagnozavimui.
SUNKU DIAGNOZUOTI

Knygos apie bruksizmą „Bruxism.
Theory and practice” autorius prof. D.

Paesani atkreipė dėmesį ir į bruksizmo diagnozavimo problemą. Vienintelis tikrai patikimas aukso standartu
pripažintas diagnostikos metodas yra
polisomnograﬁnis paciento ištyrimas
miego laboratorijoje. Žinoma, tokiu
būdu galima objektyviai diagnozuoti
tik griežimą dantimis miego metu, be
to, tyrimas reikalauja paciento laiko,
kantrybės ir ﬁnansinių išlaidų.
KODĖL GRIEŽIMAS DANTIMIS YRA PAVOJINGAS?

Paskutinių metų tyrimai rodo, kad
griežimas dantimis yra natūrali organizmo streso iškrova ir paties bruksizmo kaip ligos gydyti nereikia. Tačiau
žmonės grieždami dantimis gali sukąsti labai didele jėga, tad stomatognatinės
sistemos perkrova gali sukelti veido ir
kaklo raumenų skausmus, smilkininio
apatinio žandikaulio sąnario pankenkimus, galvos skausmus, didelį dantų nudilimą, į ausų skausmus panašius simptomus, sąkandžio aukščio sužemėjimą
ir kt. Atstačius nudilusius dantis ir subalansavus sukandimą lieka didelė rizika
restauracijų ir pačių dantų lūžiams.
Prof. Sandro Palla iš Šveicarijos Ciuricho universiteto sakė, kad bruksizmas
neturi būti gydomas, tačiau privalo būti

valdomas, kad būtų galima sumažinti
neigiamą parafunkcijos paveikį, o dantų
atstatymas, protezavimas ir sukandimo
subalansavimas griežiantiems dantimis
pacientams bei pacientams, neturintiems šios parafunkcijos, nesiskiria.
Lektoriai iš Kalifornijos universiteto
prof. Ch. McNeill ir prof. P. A. Rudd
akcentavo, kad bruksizmo gydymas yra
kompleksinis, kur paciento informavimas, būsenos bei gydymo ypatumų supratimas ir bendradarbiavimas yra labai
svarbūs sėkmės faktoriai.
PROBLEMA ŪMĖJA

Griežimo dantimis problema vis
ūmėja ir tai siejama su pasikeitusiu
gyvenimo būdu, vis didėjančiu stresu,
laiko stoka ir nebemokėjimu atsipalaiduoti. Nuolatinė įtampa darbe, namuose, nekokybiškas miegas naktį ir nuolatinis skubėjimas yra vienos pagrindinių
priežasčių, lemiančių ir veido, kaklo ir
sprando raumenų įtempimą, stiprų nevalingą sukandimą dantimis ar griežimą. todėl visi sutinka, kad pirmasis
gydymo etapas yra paciento išsamus
informavimas, supažindinimas su problema ir mokymas save stebėti bei atsipalaiduoti.
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