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JAV gydytojų ortopedų
viešnagė VU Vaikų ligoninėje
Vasario mėnesį Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje savaitę viešėjo JAV gydytojai ortopedai,
konsultuojantys ortopedinėmis ligomis sergančius ir operuojamus Lietuvos vaikus.
Svečius sveikino ir už gražią misiją – šešiolika metų
trunkantį bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi su
Lietuvos gydytojais – dėkojo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai,
Seimo nariai, taip pat VU Vaikų ligoninės administracija
ir gydytojai.
Indianos medicinos universiteto ligoninėje dirbantis prof. John Lubicky ir Lojolos universiteto prof. Terry Light su gydytojų ir slaugytojų grupe viešnagės VU
Vaikų ligoninėje metu dalyvavo operuojant 18 ligonių ir
konsultavo 120 sudėtingomis ligomis sergančių ligonių.
Gydytojus lydėjusi Lietuvos vaikų vilties fondo valdybos
narė Marija Kriauciunas aplankė fondo lėšomis renovuotą Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių, bendravo su pacientų tėvais.
Kasmet amerikiečiai medikai atveža daug vienkartinių
medicinos priemonių bei vaistų, kuriuos panaudoja ligoninės pacientams gydyti. Jų kelionės išlaidas apmoka
Lietuvos vaikų vilties organizacijos komitetas JAV. Gydytojai atvyksta į Lietuvą per savo atostogas, o jų teikiama medicinos pagalba vaikams yra nemokama.
Amerikos lietuvių įkurta Lietuvos vaikų vilties organizacija nuo 1993 m. teikia pagalbą sergantiems ortopedinėmis ligomis ir patyrusiems nudegimų traumą Lietuvos
vaikams. Ji padėjo VU Vaikų ligoninės ortopedams-traumatologams įgyti vertingos patirties, aprūpino naujausiais instrumentais, implantais, aparatūra, padėjo įdiegti
naujas operacijų technologijas.

Prof. John Lubicky ir Lojolos universiteto prof. Terry Light su
Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi

REDAKCIJOS LAIŠKAS

Sveiki,
prieš Jus – antrasis šių metų „Santariškių medicinos
miestelio naujienų“ numeris. Ypatingas tuo, kad jame
rasite praktiškai visų SMĮA įstaigų naujienas. Džiaugiamės, kad pamažu laikraštis tampa iš tiesų visos
Asociacijos naujienlaiškiu.
Taigi perskaitę šį numerį sužinosite visų kolegų
naujienas – kas atliko sudėtingų operacijų, kas įsigijo
naujos įrangos, kas buvo apdovanoti, o kas surengė
pacientų darbų parodą.
Malonaus skaitymo!
Jūsų pastabų ir komentarų lauktume el. paštu:
info@smia.lt ir tel. 8 659 79191.
Iki kitų susitikimų!
Leidėjai

Genetiniai tyrimai gali padėti
išvengti krūties ir kiaušidžių vėžio
VUL Santariškių klinikų (VUL SK) Hematologijos,
onkologijos ir transfuziologijos centre pradėjo
veikti pirmoji ir vienintelė Lietuvoje paveldimo
vėžio tarnyba, kur teikiamos onkogenetinės
konsultacijos dėl paveldimo vėžio. Šiuo metu
galima išsitirti dėl paveldimo polinkio sirgti
krūties ir kiaušidžių vėžiu.
Krūties vėžys yra dažniausia onkologinė moterų liga
Lietuvoje, kasmet diagnozuojama apie 1300 naujų atvejų.
Pasak VUL SK Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro gydytojo onkogenetiko Ramūno Janavičiaus, iki 10 proc. krūties vėžio atvejų per metus gali būti
dėl paveldimų tam tikrų (BRCA) genų pokyčių (mutacijų). „Tokie asmenys turi padidėjusią riziką susirgti krūties
ir (ar) kiaušidžių vėžiu. Tai jokiu būdu nereiškia, kad asmuo, turintis BRCA genų mutaciją, būtinai susirgs, tačiau
ta rizika gali siekti iki 85 proc. Kiaušidžių vėžio rizika gali
būti dar didesnė“, – sako gydytojas.
Nepaisant šiuolaikinių medicinos pasiekimų, dauguma
kiaušidžių vėžio atvejų vis dar diagnozuojami vėlyvų stadijų, kuomet ligonių penkerių metų išgyvenamumas siekia 28 proc. „Jei ši klastinga liga būtų diagnozuojama pradinių stadijų, pacienčių išgyvenamumas siektų iki 80–95
proc. Genetiniai tyrimai ir kryptinga BRCA genų pokyčius turinčių bei rizikos grupėje esančių pacienčių patikra
gali padėti diagnozuoti ankstesnių stadijų ligą, kuomet
nukelta į 2 psl.
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Buvusių pacienčių tapyba VU Onkologijos institute
Vasario 11 d. VU Onkologijos instituto Krūties
ligų chirurgijos ir onkologijos skyriuje atidaryta
moterų, sergančių krūties ligomis, bendrijos
„Viktorija” narių tapybos darbų paroda, skirta
Pasaulinei ligonių dienai.
Parodoje eksponuojama apie 40 darbų. Tai ketvirta paroda, kurią rengia „Viktorijos“ moterys, prieš trejus metus
susidomėjusios daile. Bendrijos narės panoro išmėginti
savo jėgas dailėje laisvalaikiu.
Jau kuris laikas tapytoja Aldona Dobrovolskienė kartą
per savaitę Šv. Kryžiaus namuose veda užsiėmimus nedidelei 6 moterų grupei. „Moterys labai domisi įvairiomis
atlikimo technikomis, – sako A.Dorbrovolskienė. – Bandė
piešti guašu, akrilu, lieti akvarelę, mokėsi kinų tapybos ant
ryžių popieriaus. Pradėjome tapyti aliejumi.“
Pasak bendrijos „Viktorija“ moterų, labai simboliška,
kad paroda atidaroma Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos skyriuje Pasaulinę ligonių dieną. „Norime savo pavyzdžiu paskatinti čia besigydančias moteris ne pulti į paniką,
o su optimizmu žiūrėti į gyvenimą, į savo ateitį,“ – vienu
balsu teigia bendrijos aktyvistės.
Pasak VU Onkologijos instituto psichoterapeutės dr.
Giedrės Bulotienės, meno terapija – tai labai svarbi pacientų psichosocialinės reabilitacijos sritis. „Onkologiniams
pacientams ypač svarbu turėti galimybę išreikšti savo jausmus, – sako dr. G. Bulotienė. – Meno terapijos metu jie
atitrūksta nuo ligos, susikoncentruoja į kūrybą, saviraišką,
žaidimą spalvomis. Pacientų sukurti meno kūriniai yra labai vertingi: tai autentiškas patyrimas, kurį analizuodami
galime suprasti paciento pasaulio matymą.“
VU Onkologijos institute Pasaulinei ligonių dienai paminėti skirta ir daugiau renginių. Po pietų į Didžiąją Instituto salę dainininkų Merūno Vitulskio ir Valdo Maksvyčio
atliekamų dainų klausytis gausiai susirinko ir pacientai, ir
Instituto darbuotojai. Atskubėjo ką tik savo darbų parodą
atidariusios „Viktorijos“ moterys.

Po koncerto VUOI koplyčios kapelionas kun. Sigitas
Grigas nuoširdžiai padėkojo atlikėjams ir pakvietė visus
susirinkusius dalyvauti Šventosiose Mišiose Instituto Gailestingumo Motinos koplyčioje. Jas aukojo Jo Ekscelencija
vyskupas Juozas Tunaitis.
1994 m. vasario 11 d. popiežius Jonas Paulius II įsteigė
Popiežiaus gyvybės akademiją, ir nuo šios dienos kiekvienais metais vasario 11–ąją pasaulio žmonės raginami nelikti abejingi sergantiesiems.

Bendrijos „Viktorija“ narių tapybos darbų parodos atidarymas

Genetiniai tyrimai gali padėti išvengti krūties ir kiaušidžių vėžio
atkelta iš 1 psl.

gydymas yra paprastesnis, o prognozė – geresnė,“ – užsienyje įgytą praktiką komentuoja gydytojas R. Janavičius.
Jei asmeniui nustatoma minėta BRCA genų mutacija,
jos paveldėjimo tikimybė yra 50 proc., todėl kitiems giminaičiams taip pat yra tikslinga atlikti konkrečios mutacijos
paiešką. Nustačius patologinę mutaciją sveikam asmeniui,
yra įvertinama individuali rizika, sudaromas stebėsenos ir
patikros planas, siekiant kuo anksčiau nustatyti galimą ligą.
Genetinis ištyrimas ir patyrusių specialistų pagalba suteikia
unikalią galimybę kryptingai veikti, siekiant užkirsti kelią
galimoms komplikacijoms ir jas perspėti, taip pat sumažina
nežinomybės nerimą. Kita vertus, jei šeimoje patvirtintas
genetinis defektas nenustatomas, tokie asmenys išvengia
nereikalingų diagnostinių procedūrų ir tyrimų.
Centre taip pat atliekami genetiniai tyrimai dėl vaikystėje pasireiškiančių retų vėžinių sindromų. Paveldimo vėžio
tarnyba pagerins onkologinių ligų proﬁlaktiką, ankstyvą jų

diagnostiką ir užtikrins visavertę pacientų priežiūrą. Panašios paveldimo vėžio tarnybos pasaulyje jau veikia 15 metų.

Gydytojas onkogenetikas Ramūnas Janavičius
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Apdovanotas P. Šerpytis
2009 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Vasario
16–osios – Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienos – proga už
nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje ordinu „Už
nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanojo VUL
Santariškių klinikų direktorių
plėtrai dr. Praną Šerpytį.

A. Pūrienė – „Metų vadovė“

Laikraštis „Lietuvos sveikata“
tradiciškai paskelbė geriausius
metų sveikatos priežiūros įstaigų
vadovus. „Metų vadove 2008“ nominuota VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Žalgirio klinikos vyriausioji gydytoja Alina Pūrienė. Ši
nominacija jai paskirta ne tik už
ilgametį sėkmingą vadovavimą
Žalgirio klinikai, bet ir už sėkmingai apgintą habilituoto daktaro
laipsnį, už odontologinės priežiūros sistemos sukūrimą.
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„SICOR Biotech“ – 10 metų
1999-ųjų vasario 22 dieną buvo įkurta privataus
kapitalo biotechnologijų įmonė UAB „Biotechna“. 2001 m. bendrovė įsiliejo į tarptautinės farmacinės kompanijos „SICOR inc.“ įmonių grupę
ir pasivadino „SICOR Biotech“.
Prieš dešimt metų UAB „Biotechna“ žinojo tik siauras Lietuvos mokslininkų ir farmacininkų ratas. Dabar įmonė yra
Rytų Europos biofarmacijos lyderė, o apie jos žmonių atliekamą svarbų darbą plačioji visuomenė sužino vis daugiau.
Šiandien, atsigręžus į dešimtmečio kelią, matyti reikšmingi bendrovės darbo vaisiai: gaminami aukštos kokybės rekombinatiniai biofarmaciniai preparatai, kurie šiuo
metu efektyviai padeda sveikti ligoniams ne tik Lietuvoje,
bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Bendrovės darbuotojai laimėjo dešimtis prestižinių, šalies mastu vertinamų ir
nepaprastai garbingų apdovanojimų, tarp jų – ir Nacionalinę pažangos premiją.
Be savo kasdienės veiklos, „SICOR Biotech“ darbuotojai
jaučia pareigą Lietuvai, todėl nuolat investuoja savo laiką ir žinias į mūsų šalies moderniosios biotechnologinės
farmacinės pramonės plėtrą: glaudžiai bendradarbiauja
su įvairiomis fundamentalaus biotechnologijos mokslo

įstaigomis bei skatina biotechnologijos, genų inžinerijos
ir kitų panašios krypties studijų kokybės gerinimą Lietuvos aukštosiose mokyklose.
„SICOR Biotech“ kolektyvo, o ir ne tik jo, nuomone, didžiausias jų dešimtmečio pasiekimas, viso kolektyvo pasididžiavimas ir kantraus darbo vaisius – „TevaGrastim“. Šis
preparatas vainikavo ne tik „SICOR Biotech“ mokslininkų
ilgametes pastangas, bet ir įėjo į visos Lietuvos biofarmacijos
istoriją.
„Esame tikri, kad ateityje mūsų laukia dar daug reikšmingų pasiekimų! Svarbu išlikti tokiems pat susitelkusiems, atkakliems, kantriems ir išradingiems!“ – įsitikinę
bendrovės darbuotojai.

„SICOR Biotech“ dešimtajame gimtadienyje

Atliktos pirmosios nosies ir prienosinių sinusų operacijos
naudojant navigacinę įrangą
Vasario 3–6 d. VUL Santariškių klinikų (VUL SK)
Ausų, nosies ir gerklės ligų centre buvo atliktos pirmosios Baltijos šalyse nosies operacijos, naudojant
kompiuteriu kontroliuojamą navigacinę įrangą.

tiksliai lokalizuoti manipuliacijos vietą. Visa tai operacijos
metu mes matome tomogramose kompiuterių ekrane. Tokiu
būdu yra išvengiama šalia esančių organų bei jų struktūrų
pažeidimų ar komplikacijų“, – pasakojo doc. E. Lesinskas.

„Džiugu, jog mūsų ligoninėje nuolat tobulėjančios
medicininės technologijos suteikia platesnes galimybes
gydyti pacientus ir užtikrina aukščiausio lygio sveikatos
paslaugas“, – sako VUL SK direktorius medicinai doc.
Mindaugas Petrulionis.
VUL SK Ausų, nosies ir gerklės ligų centro vadovas doc.
Eugenijus Lesinskas teigia, jog kompiuteriu kontroliuojama navigacinė įranga naudojama atliekant nosies ir kaukolės pamato operacijas.
„Chirurgas modernios navigacinės sistemos dėka gali labai

P. Katausko nuotr.: Operacija naudojant naują įrangą
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VU Vaikų ligoninės
anesteziologams –
šiuolaikiškas ultragarso
aparatas
Modernus ultragarso aparatas, įsigytas iš TV3 „Išsipildymo akcijos 2007“ metu suaukotų lėšų, jau
kelis mėnesius sėkmingai naudojamas vietinei
anestezijai operuojant VU Vaikų ligoninės pacientus.
Pasak anesteziologo-reanimatologo dr. Vidūno Daugelavičiaus, echoskopuojant šiuo aparatu tiksliai nustatomas
nervas ar nervų rezginys, šalia kurio reikia sušvirkšti vietinių anestetikų. Tokiu anesteziologijos praktikoje palyginti
neseniai taikomu metodu blokuojami skausmo impulsai,
vaikas nejaučia skausmo ir operacijos metu, ir pooperaciniu laikotarpiu.
Darant nervų ir nervinių rezginių blokadas, naudojant
ultragarsą, aparato ekrane matomas adatos judėjimas reikiamo nervo link ir vietinio anestetiko suleidimas bei pasiskirstymas aplink nervą. Naudojant aukšto dažnio (iki 13
MHz) ultragarsinius daviklius, galima pataikyti į 2–3 mm
dydžio struktūrą. Dėl didelio tikslumo sumažėja tikimybė
pažeisti nervą arba suleisti vietinio anestetiko į kraujagyslę, galima sušvirkšti mažesnę anestetiko dozę ir gauti pakankamą efektą.
Šis ultragarsinis aparatas gali pagelbėti ne tik darant nervų ir nervų rezginių blokadas, bet ir punktuojant centrines
ir smulkesnes venas, arterijas, darant biopsijas, įvertinant
centrinės venos kateterio padėtį ir kt.
Vieną iš naujausių echoskopų „SonoSite Turbo M“ naudojantys VU Vaikų ligoninės anesteziologai teigia, kad
visose didesnės rizikos zonose – operacinėse, anesteziologijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose
– turėtų būti pati moderniausia, nepriekaištingai veikianti
ir visus saugumo reikalavimus atitinkanti medicinos įranga ir aparatūra.
Artimiausiu metu dr. V. Daugelavičius ketina VU Vaikų
ligoninėje surengti gydytojų tobulinimosi kursus gydytojams anesteziologams–reanimatologams, norintiems plačiau taikyti ultragarsinius metodus kasdienėje praktikoje.

Už „Išsipildymo akcijoje“ surinktas lėšas įsigytas modernus
ultragarso aparatas

ATMINTIS

Habil. dr. G. A. Biziulevičius – Lietuvos
mokslo premijos laureatas
VU Imunologijos instituto Imunofarmakologijos
laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas habil. dr. Gediminas
Arvydas Biziulevičius apdovanotas Lietuvos mokslo premija. Premija jam
skirta Biomedicinos mokslų sekcijoje Taikomosios
mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų
grupėje už darbų ciklą
„Gydymo mikrobinės ląstelės sienelę ardančiais fermentais
koncepcijos vystymas (1975–2007 m.)“.
Habil. dr. G.A. Biziulevičius (1949–2008) visą savo mokslinę veiklą paskyrė fermentų antimikrobinio bei mikroorganizmų fermentinio skaidymo produktų imunobiologinio poveikio organizmui tyrimams, iškėlė maisto baltymų
bifunkcinio (antimikrobinio/imunostimuliuojančio) poveikio teoriją, kurią paskelbė publikacijose žurnale „Medical Hypotheses”. Deja, dėl netikėtai užklupusios sunkios
ligos autorius šio aukšto įvertinimo jau nebesulaukė.

Vasario 16 d. po sunkios ligos
mirė ilgametė Valstybinio
patologijos centro darbuotoja
gydytoja patologė Daiva Kriščiūnienė
Daiva Kriščiūnienė gimė 1943 metų
birželio 8 dieną Jurbarke. Baigusi Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ji dirbo VU Medicinos fakulteto
Hospitalinės chirurgijos katedroje,
Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Patologinės anatomijos skyriuje
bei Respublikinio Tuberkuliozės instituto laboratorijoje. 1979 m. pradėjo
dirbti Onkologijos mokslinio tyrimo instituto Patologinės
anatomijos centro Infekcinės patologijos skyriaus vedėja.
1994–2004 m. ji buvo VPC direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams, nuo 2004 metų iki mirties – autopsinių
tyrimų koordinatore.
D.Kriščiūnienė buvo patyrusi infekcinės patologijos bei
plaučių ligų specialistė, daug prisidėjo prie patologijos tyrimų organizavimo Lietuvoje. D. Kriščiūnienė – aktyvi Lietuvos patologų draugijos narė, buvo jos valdybos narė, nuolatinė renginių dalyvė, skaitė pranešimus, konsultuodavo
kitus patologus. Gydytoja Daiva mėgo pasirinktą nelengvą
patologės profesiją, didžiavosi savo kolegų pasiekimais.
Daivos Kriščiūnienės ankstyva mirtis yra skaudus praradimas Jos šeimai, Valstybinio patologijos centro kolektyvui, Lietuvos patologams.
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Pradėtas diegti vakuuminis paštas
Vakuuminio pašto sistema – tai techninis sprendimas, kuris leis optimizuoti teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę, pagreitins medicininių duomenų (tiriamosios medžiagos, vaistų,
rentgenogramų, kt.) judėjimą tarp sveikatos
priežiūros įstaigų bei jų viduje. Optimizuota
medicinos duomenų logistika leis operatyviau
atlikti tyrimų diagnostiką, efektyviau panaudoti
įstaigų personalo resursus, mažins medicininių
duomenų logistikos laiko sąnaudas ir kt.
Šis projektas suskirstytas į du etapus: pilotinį ir plėtros.
Įgyvendinus vakuuminio pašto sistemos pilotinį etapą, logistika vyks tarp Valstybinio patologijos centro (VPC), VU
Onkologijos instituto (VUOI) ir VUL Santariškių klinikų
(VULSK), kuriose bus įrengta po vieną priėmimo–siuntimo stotį. Tai pirmas žingsnis, įgyvendinant investicinį projektą, kuris yra parengtas ir pateiktas Sveikatos apsaugos

ministerijai. Plėtros etape numatyta įrengti dar 104 stotis,
kurių pagalba logistika Santariškių medicinos miestelyje
vyks ne tik tarp skirtingų įstaigų, bet ir jų viduje. Sistema
bus galima transportuoti tyrimus, rentgeno nuotraukas, atsakymus, korteles, dokumentus, vaistus ir kt.
Šios sistemos įdiegimas leis efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius, sumažins laiko sąnaudas.

Vakuuminio pašto schema. Taip turėtų atrodyti sistema,
sujungianti įstaigas, įgyvendinus vakuuminio pašto projektą.

Infrastruktūros komiteto posėdyje – apie transporto problemas
Transporto situacija Santariškių medicinos
miestelyje jau gali tapti nuolatine naujienlaiškio
rubrika. Vasario 6 d. apie šią problemą diskutuota SMĮA Infrastruktūros komiteto posėdyje.
Transporto situacija aktuali dviem klausimais. Pirmasis,
turbūt labiausiai visiems kliūnantis – automobilių parkavimas, t.y. būtinybė statyti automobilių parkavimo aikšteles.
Vietos joms jau numatytos, dabar planuojama eilinį kartą
kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl antžeminio–daugiaaukščio parkavimo įrengimo SMM „kioskų“ (taškas 6)
teritorijoje bei prie VUL Santariškių klinikų (taškas 7).
Kitas aktualus klausimas – transporto eismas SMM teritorijoje. Infrastruktūros komiteto nariai siūlo kreiptis į
Vilniaus miesto savivaldybę dėl šviesoforo įrengimo prie
VUL Santariškių klinikų ir VU Onkologijos instituto (taš-

kai 2, 3, 4 ir 5). Šioje vietoje nuolat gatvę bando pereiti daug
žmonių, priverstų laviruoti tarp automobilių. Vairuotojams sudėtinga išsukti iš šalutinių įvažiavimų į Santariškių
gatvę. Į Vilniaus miesto savivaldybę planuojama kreiptis ir
dėl mikroautobusų ir privačių autobusų tvarkos bei automobilių parkavimo Santariškių gatvėje (taškas 1).
Transporto klausimus bus siekiama aptarti ir su Vilniaus
miesto policijos atstovais.

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Bendradarbiavimo rezultatas –
mikrobakterijų tyrimo sistema
Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė jau trečius metus bendradarbiauja su Rotary
klubu. Šio bendradarbiavimo dėka RTILUL Tuberkuliozės
bakteriologijos laboratorija viena pirmųjų Lietuvoje įsigijo
Bactec MGIT 960 TB mikrobakterijų tyrimo sistemą, pasižyminčią greitu rezultatu ir aukščiausia kokybe. Iš pradžių
Lietuvos, o dabar ir tarptautinis Rotary klubas padeda
apsirūpinti Bactec MGIT 960 TB terpėmis. Dėl to laboratorija turi galimybę atlikti itin kokybiškus tyrimus ir kitų
Lietuvos miestų laboratorijoms.
Tuberkuliozės bakteriologijos laboratorija priklauso
Baltijos jūros šalių laboratorijų tinklui (Baltic–Nordic Laboratory Network), jau daugelį metų dalyvauja įvairiuose
projektuose.

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Žalgirio klinika atsinaujino
Praėjusiais metais Ūkio ministerija iš specialiosios programos „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas“
skyrė VšĮ VUL Žalgirio klinikai lėšų konsultacinės poliklinikos išorinių atitvarų renovacijai iš vidaus. Už skirtas
lėšas apšiltintos konsultacinės poliklinikos korpuso cokolinio aukšto ir laiptinės lauko sienos iš vidaus. Pagerinta
konsultacinės poliklinikos korpuso lauko sienų šiluminė
izoliacija dabar atitinka šiuo metu galiojantį statybos reglamentą. Po remonto pastatas tarnaus kur kas ilgiau, bus
taupoma šilumos energija.
Papildomai skirtomis lėšomis įrengta moderni rūbinė
darbuotojams.
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Vilniaus teritorinės ligonių
kasos atstovybė Santariškėse

Vaikų darželis SMM –
taip ar ne?
SMĮA ketina kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę, kad būtų skirta lėšų vaikų darželio projektavimo darbams atlikti Santariškių medicinos
miestelio teritorijoje.

Vasario 2 d. atidaryta Vilniaus TLK atstovybė
Santariškėse (VUL Santariškių klinikų Konsultacinės poliklinikos korpusas, 424 kabinetas, Santariškių g. 2).

Vaikų darželio statybos vieta jau numatyta Santariškių
medicinos miestelio detaliajame plane – jam skirta 1,5
ha teritorija VU Vaikų ligoninės teritorijoje. Jo būtinybė
numatyta ir 2005 metais patvirtintoje Santariškių–Visorių
žinių ekonomikos raidos programoje. Tačiau darželio kaip
nėra, taip nėra. SMM dirba per 5000 darbuotojų, tad vaikų darželyje tikrai netruktų. Už jo poreikį pasisako ir šalia
esančių gyvenamųjų kvartalų gyventojai.

Vilniaus TLK atstovai išduoda gyventojams pažymas
reabilitaciniam gydymui, tvirtina jų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, priima prašymus ir išduoda
Europos sveikatos draudimo korteles vykstantiems į Europos Sąjungos šalis, teikia visą reikalingą informaciją apie
privalomąjį sveikatos draudimą, apie teikiamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas bei jų prieinamumą, apie
prevencines programas, dantų protezavimą ir kt.
Santariškių atstovybės darbo laikas: pirmadieniais
– ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 (pietūs 11.30–12.15),
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 (pietūs 11.30–12.15).

„Teva“ įsigijo „Barr“
Lietuvoje veikiančios biotechnologinės farmacijos įmonės „Sicor Biotech“ motininė tarptautinė farmacijos bendrovė „Teva Pharmaceutical Industries Ltd.“ paskelbė, kad
užbaigė „Barr Pharmaceuticals, Inc.“ įsigijimo procesą.
Susijungusi įmonė vykdys veiklą daugiau kaip 60–yje pasaulio šalių. Pagal formalią ataskaitą per metus, kurie baigėsi 2008 m. rugsėjo 30 d., susijungusi įmonė uždirbo apytiksliai 13,6 mlrd. JAV dolerių pajamų. Sandoris sustiprino
„Teva“ pozicijas JAV ir kitos svarbiausiose pasaulio farmacijos rinkose.

RENGINIAI

Kovo 21 d. viešbutyje „ Karolina“ (Sausio
13–osios g. 2, Vilnius) vyks Stomatologijos
mokslo paramos fondo konferencija „Odontologijos mokslo pasiekimai – praktikai“.
Konferenciją organizuoja ir daugumą paskaitų skaitys VUL Žalgirio klinikos darbuotojai.

NAUDINGA ŽINOTI

Lietuvos medicinos bibliotekoje 2009 m. prenumeruojamos
duomenų bazės
Recenzuojamų medicinos žurnalų kolekcija, tarp jų: Evidence–Based Medicine, Evidence–Based Mental Health,
Evidence–Based Nursing, BMJ Clinical Evidence.
Recenzuojami apžvalginiai biomedicinos, socialinių ir ﬁzinių mokslų srities
žurnalai
Sisteminės apžvalgos bei kita įrodymais pagrįsta ir įvertinta informacija.
15 universalių visateksčių ir bibliograﬁnių duomenų bazių, tarp jų: Health
Source: Nursing/Academic Edition,
Health Source – Consumer Edition,
Clinical Pharmacology, MEDLINE.

170 biomedicinos, socialinių ir ﬁzinių
mokslų srities žurnalų.
Žodynai, žinynai, enciklopedijos. Daugiau kaip 1 mln. įrašų, apie 12 tūkst.
iliustracijų, 500 žemėlapių.
50 visateksčių recenzuojamų mokslinių medicinos žurnalų.
Apie 400 visateksčių mokslinių žurnalų sveikatos politikos ir teisės, slaugos,
reabilitacijos ir kt. klausimais.
Springer Verlag ir Kluwer Academic
Press visateksčiai moksliniai žurnalai.
Prenumeruojama „Medicine Library” žurnalų kolekcija ir 2006–2009 m.
knygos.
Wiley–Blackwell leidyklų moksliniai
žurnalai įvairių mokslo sričių klausimais.

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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