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Santariškių medicinos
miestelio naujienos
LEIDŽIA SANTARIŠKIŲ MEDICINOS ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA

SANTAROS SLĖNYJE

SANTAROS SLĖNIS – KAS JIS?
Praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė
patvirtino dviejų integruotų mokslo, studijų
ir verslo centrų – Santaros ir Saulėtekio
slėnių – plėtros programas. Santariškių
medicinos įstaigų asociacija – viena iš Santaros
slėnio iniciatorių, tačiau, kaip rodo interneto
svetainėje www.santariskes.eu atlikta
apklausa, daugelis SMĮA įstaigų darbuotojų
nežino, kas yra Santaros slėnis ir kuo jis
užsiims. Taigi šiame numeryje – plačiau apie
Santaros slėnį.
Kas apskritai yra tie slėniai, kam jie sukurti?
Slėniai – tai integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai, kuriais siekiama skatinti studijų, mokslo ir verslo
bendradarbiavimą tose ekonomikos proveržio kryptyse,
kurios užtikrins ilgalaikę šalies ūkio augimo perspektyvą.
Paprasčiau tariant – tai vienoje vietoje sutelktos mokslo,
verslo ir studijų pajėgos.
Kodėl nuspręsta Lietuvoje steigti slėnius?
Slėniai įsteigti siekiant skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, paraginti mokslininkus gilintis į tas mokslo sritis, kurių rezultatai gali būti pritaikomi versle.Tiek
Lietuvos, tiek Europos Sąjungos strateginis tikslas – kuo
daugiau inovacijų įgyvendinti praktiškai, įdiegti į ekonomiką. Inovatyvus verslas sukuria didesnę pridėtinę vertę,
ir būtent jis yra ilgalaikio šalies konkurencingumo pamatas. Inovacijoms reikalingi moksliniai tyrimai ir aukšto
lygio specialistai. Tad būtent slėniai ir garantuos šių trijų
komponentų (mokslo, studijų ir verslo) plėtrą bei glaudų
bendradarbiavimą.
Dar vienas slėnių privalumas – taupomos lėšos, nes
įkurtuose atviros prieigos centruose esančia įranga galės
naudotis kelios institucijos.
Kiek Lietuvoje yra tokių slėnių?
Lietuvoje patvirtintos penkių slėnių plėtros programos: Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtros slėnio – Klaipėdoje, Nemuno bei Santakos – Kaune ir Santaros bei
Saulėtekio – Vilniuje. Prieš įkuriant slėnius Švietimo ir
mokslo ministerija peržiūrėjo šalies mokslo ir studijų
tinklą ir atrinko pajėgiausius centrus, kurių pagrindu ir
buvo kuriami slėniai, nei vienas jų nėra steigiamas tuščioje vietoje.

REDAKCIJOS LAIŠKAS

Sveiki,
malonu sveikintis su visais ir šiais naujais 2009
metais. Tiesa, nuotaikos pirmąjį šių metų mėnesį
nėra labai džiugios. Populiariausias žodis, nesuklysime, – krizė. Nepaisant to, gyvenimas eina tolyn.
Tiesa, sausis tradiciškai skurdokas įvykiais, tačiau
kai kurios Santariškių medicinos miestelio įstaigos
nestokoja naujienų. Apie jas – plačiau kituose laikraščio puslapiuose.
Taip pat šiame numeryje išsamiau pasakojama
apie Santaros slėnį. Pradėjome rašyti apie įvairias
su juo susijusias naujienas, kai paaiškėjo, kad daugelis SMĮA darbuotojų nedaug apie jį težino. Tad
siekdami užpildyti šią spragą, rašome apie jį plačiau.
Malonaus skaitymo!
Jūsų pastabų ir komentarų lauktume el. paštu:
info@smia.lt ir tel. 8 659 79191.
Iki kitų susitikimų!
Leidėjai
Kas yra Santaros slėnis?
Pirmiausia – tai tam tikrų labai perspektyvių aukštųjų technologijų krypčių teritorinio sutelkimo projektas
(Slėnis kuriamas Santariškių–Visorių teritorijoje). Slėnyje
numatomos plėtoti mokslinių tyrimų kryptys: biotechnologija; inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė
medicina ir biofarmacija; ekosistemos ir darnus vystymasis; informacinės ir komunikacijų technologijos.
Slėnį sudarys keturi pagrindiniai dariniai: Gyvybės
mokslų centras, Informacinių technologijų centras, Inovatyvios medicinos technologijų ir biofarmacijos centras,
Gamtos tyrimų centras. Šių centrų dėka bus siekiama
integruoti išsibarsčiusius valstybinius institutus bei universitetų fakultetus taip, kad susiformuotų „branduoliai“,
atitinkantys tam tikrų mokslo ir verslo plėtros krypčių
tematikas. Mokslininkams bus sukurti atviros prieigos
centrai, t.y. sudaryta galimybė čia atlikti reikalingus tyrimus. Taip pat Slėnyje turi atsirasti inkubatoriai informacinių technologijų bei biofarmacijos įmonėms, kurios
galės naudotis slėnio infrastruktūra bei atviros prieigos
centrais.
Gyvybės mokslų centrą sudarys Biochemijos ir Biotechnologijos institutai, prie jų prisijungs Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto ir Medicinos fakulteto atitinkamo proﬁlio padaliniai, Vilniaus Gedimino technikos
nukelta į 2 psl.
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universiteto Nabiotechnologijos laboratorija. Pagal planą
jie turėtų persikelti į sklypą, esantį šalia VU Onkologijos
instituto. Šiam centrui taip pat priskiriamas ir Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto Mokslinių tyrimų centras, kuris jau veikia šalia.
Informacinių technologijų centrą sudarys VU Matematikos ir Informatikos fakultetai, Informatikos institutas,
Visorių informacinių technologijų parkas, įmonių inkubatorius. Jų pastatas planuojama, iškils Visoriuose, plyno
lauko investicijoms skirtame sklype.
Inovatyvios medicinos ir biofarmacijos centras įsikurs
Santariškių ir P.Baublio gatvių sankirtoje. Pirmuosiuose
naujo pastato aukštuose planuojama įrengti atviros prieigos centrus, aukščiau įsikurs iš miesto centro persikėlęs
VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas ir
VU Imunologijos institutas (veislynas liktų Molėtų plente), VU Medicinos fakulteto atitinkamos katedros ir klinikos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Bioinformatikos laboratorija.
Gamtos tyrimų centras suvienys Vilniaus universiteto
Ekologijos, Botanikos, Geologijos ir geograﬁjos institutus,
VU Gamtos mokslų fakulteto atitinkamo proﬁlio padalinius.
Kas bus Santaros slėnio nariai? Kas dalyvaus jo veikloje?
Suinteresuotų šio Slėnio plėtra įmonių ir organizacijų
ratą geriausiai atspindi Slėnio iniciatorių sąrašas: Vilniaus
universitetas (Medicinos fakultetas); VUL Santariškių
klinikos; VUL Žalgirio klinika; VU Vaikų ligoninė; Valstybinis patologijos centras; Respublikinė tuberkuliozės ir
infekcinių ligų universitetinė ligoninė; VU Onkologijos
institutas; VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos
institutas; VU Imunologijos institutas; Higienos institutas; Lietuvos medicinos biblioteka; Nacionalinis maisto
ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas; Santariškių
medicinos įstaigų asociacija; Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija bei verslo bendrovės:
„Sicor Biotech“; „Biotechpharma“; „Biocentras“; „Imunolita”; „Northway medicinos centrai“; „Medelkom“;
„Valentis”; „Bioeksma”; „Eksmos medicininės technikos
centras“; „Altechna”; „Optomeda“; „Inovacijų vadyba“;
„Baltijos informacinių technologijų institutas“; „Com-

techna“; „Šiaurės miestelis“; Farmacinės pramonės įmonių asociacija. Santaros slėnis buvo inicijuojamas kartu su
informacinių technologijų sektoriaus atstovais, todėl prie
šio sąrašo reikia dar pridėti ir panašų skaičių šios srities
įmonių ir viešųjų partnerių.
Plačiąja prasme „narystė“ – tai dalyvavimas Slėnio veikloje, darbas tose aukštųjų technologijų kryptyse, kurioms
Slėnis yra sukurtas.
Kas valdys Santaros slėnį?
Slėnį valdys Santaros asociacija, kurią sudarys atstovai
iš valdžios institucijų (Švietimo ir mokslo, Ūkio, Sveikatos
apsaugos ministerijų), bus kviečiami savivaldybės ir minėtų keturių branduolių atstovai. Šis organas vykdys strateginius uždavinius, kontroliuos Santaros slėnio veiklų
kryptis. Nemažai darbo asociacijai reikės įdėti analizuojant kiekvieną slėnio projektą, jo atitikimą plėtros programai, pateikiant ekspertines išvadas. Slėnio projektus administruos Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).
Kaip, kokiomis lėšomis Santaros slėnis bus ﬁnansuojamas?
Slėnių plėtra bus ﬁnansuojama Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių biudžetų, mokslo ir studijų institucijų, kitų viešųjų juridinių asmenų, privačių asmenų,
ES struktūrinės paramos ir tarptautinių mokslinių tyrimų
ir inovacijų plėtros programų lėšomis. Patvirtinus Santaros slėnio programą numatytas preliminarus lėšų poreikis – apie 500 mln. litų. Planuota, kad Švietimo ir mokslo
ministerija skirs maždaug 200 mln. litų ES struktūrinių
fondų lėšų. Likusią ﬁnansavimo dalį sudarys Ūkio bei
Sveikatos apsaugos ministerijų administruojamos lėšos,
taip pat lėšos iš Valstybės turto atnaujinimo bei Valstybės
investicijų programų bei verslo partnerių.
Kam galės būti skiriamos tos lėšos?
Švietimo ministerijos lėšomis bus ﬁnansuojama atviros
prieigos centrų statyba ir jų įranga. Per Ūkio ministeriją ateinančios lėšos bus skiriamos mokslinių technologinių parkų įrengimui ir plėtrai. Sveikatos apsaugos ministerija prisidės prie mokslinės įrangos pirkimo. Ši įranga turės dvejopą
paskirtį – ir mokslinę, ir diagnostinę, tad dalis jos bus atviros pareigos centruose, kita dalis – gydymo įstaigose.
Iki šiol mokslininkai dirbo ir be slėnių, kas pasikeis
juos sukūrus?
Lietuvoje daug kalbama ir rašoma apie sunkią mokslininkų padėtį: skurdų ﬁnansavimą, įrangos stygių, dėl
ko daugelis jaunų mokslininkų emigravo, siekė užsienio
centrų grantų ir stipendijų. Problematiškas ir mokslo bei
ekonomikos ryšys – tikrai itin nedaug mokslinių tyrimų
tapdavo inovacijomis ir pasitarnaudavo ekonomikos pažangai. Kuriant slėnius, bus siekiama sudaryti mokslininkams sąlygas vykdyti būtent tuos tyrimus, kurių rezultatus
galima bus įdiegti aukštųjų technologijų pramonėje – taip
atsiras glaudus mokslo ryšys su verslu ir mokslininkai bus
skatinami dirbti Lietuvos ekonomikos pažangai.
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Prof. A. Laucevičius apdovanotas „Už pagarbą žmogui ir medicinai“
2008 m. metų pabaigoje Vilniaus rotušėje pagerbti sostinei labiausiai nusipelnę žmonės.
Jiems įteiktos skulptoriaus Eriko Daugulio
sukurtos statulėlės, vaizduojančios sostinės
globėją Šv. Kristoforą.
Nominacija „Už pagarbą žmogui ir medicinai“ šiais
metais skirta Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikų generaliniam direktoriui, profesoriui Aleksandrui
Laucevičiui. Apdovanojimo iškilmių metu, tardamas padėkos žodį, prof. A. Laucevičius sakė, jog šis įvertinimas skirtas ne jam vienam, bet visam ligoninės kolektyvui, kuris

dirba nepaisydamas sukrėtimų, labai dažnai nepelnytų
kritikos pliūpsnių ir netausodamas savo jėgų.
„Šiandien mes turime ne
tik pačią naujausią įrangą,
kokia naudojasi pirmaujančios Vakarų ligoninės, bet ir
K.Valiaus nuotraukoje
aukščiausio lygio specialisapovanojimo ceremonija
tus. Jų dėka Santariškių klinikos yra puikiai žinomos Europoje ir pasaulyje“, – džiaugėsi profesorius.

Vaikų neonatologui A.Liubšiui – „Geriausio vaiko draugo“ nominacija
VU Vaikų ligoninės Neonatologijos centro Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vedėjui
dr. Arūnui Liubšiui Nevyriausybinių organizacijų
(NVO) vaikams konfederacija suteikė kasmetinę
garbingą nominaciją „Geriausias vaiko draugas“.
Kaip teigė nominaciją įteikusi Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė, nuo savo įsisteigimo datos NVO vaikams konfederacija garbingas nominacijas jau yra skyrusi 30 nominantų.
Šiais metais jos buvo skirtos dr. A. Liubšiui ir Seimo pirmininko pirmajai pavaduotojai Irenai Degutienei.
Vaikų neonatologas dr. A. Liubšys yra VU Vaikų ligoninės Vaikų intensyviosios terapijos ir reanimacijos skyriaus įkūrėjas. Šiame skyriuje nuo pirmųjų jo veiklos metų
puoselėjami kūdikiui ir šeimai draugiškos ligoninės principai, stengiamasi sudaryti palankias sąlygas sergančiam
naujagimiui ir jo tėvams.

Dr. A. Liubšys darbo vietoje

Dr. A. Liubšys yra naujagimių intensyviosios terapijos, skubios konsultacinės pagalbos naujagimiams pradininkas Lietuvoje, įvairių neonatologijos projektų šalyje
sumanytojas ir koordinatorius, nuo 2004 m. – PSO bei
UNICEF ekspertas, mokymo programų Rusijos Federacijoje, Uzbekijoje, Kirgizijoje, Tadžikijoje, Azerbaidžane
dalyvis ir vadovas.

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

VU Vaikų ligoninėje pradeda veikti naujos operacinės
Sausio viduryje Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje apsilankęs pranciškonų vienuolis brolis
Astijus pašventino darbui parengtas naująsias
ligoninės operacines.
Operacinių bloko įrengimas užtruko aštuonerius metus,
bet dabar ligoninė jau gali būti garantuota, kad turėdami
šių dienų reikalavimus atitinkančias operacines ir darbo
sąlygas gydytojai galės teikti pacientams dar geresnės kokybės, saugesnes ir prieinamesnes paslaugas – planiniai
ligoniai reikiamos operacijos sulauks daug greičiau.
Pasak Vaikų anesteziologijos skyriaus vedėjo Vidūno
Daugelavičiaus, naujose, šiuolaikiškai įrengtose operacinėse veiks nepertraukiamo elektros tiekimo ir apsaugos
sistemos, centrinės angliarūgštės, deguonies, suspausto
oro, vakuumo sistemos, moderni operacinė ir anesteziologinė aparatūra bei įranga, nepriekaištingai funkcionuojanti oro valymo ir vėdinimo sistema bei naujoji sterilizacinė, kainavusi per 4 mln. litų, kurioje galima pasiekti
aukščiausią sterilizacijos ir dezinfekcijos kokybę.
„Taip įrengtose naujose operacinėse, taikant šiuolaikiš-

ką sterilizacinę sistemą,
bus visiškai garantuotas
ligonių ir personalo saugumas per operacijas ir
intervencines procedūras, sumažės hospitalinių
infekcijų rizika“, – teigia
vaikų chirurgai.
Nuo 2001 m. pradėtas
renovuoti
ir plėsti opeNaująjį operacinių bloką
racinių blokas, naujų
pašventino brolis Astijus
operacinių
įrengimas
kainavo beveik 9 mln. litų, per 4 mln. litų operacinėms
įrengti ir medicinos aparatūrai pirkti buvo skirta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto restruktūrizacijos programos lėšų.
Pirmąją operaciją Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje 1978 m. yra atlikęs profesorius J. Gradauskas. Po metų
ligoninėje jau buvo operuota daugiau nei 1,5 tūkst., o šiuo
metu ligoninės Vaikų chirurgijos centre per metus operuojama 5,5 tūkst. vaikų.
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Valstybinis patologijos centras mini 25–metį
Valstybinis patologijos centras šiemet švenčia
jubiliejų – nuo jo įkūrimo praėjo jau ketvirtis
amžiaus. Apie įstaigos veiklos pradžią ir jos augimą galima sužinoti ne tik iš nuotraukų albumo,
istoriją mena ir 20 nuo pat įstaigos įsikūrimo čia
dirbančių specialistų. Šiuo metu įstaigoje dirba
per šimtą darbuotojų.
„Šia proga norėčiau pasveikinti visus esančius bei buvusius Centro darbuotojus ir padėkoti jiems už nuoširdų darbą įstaigoje. Klientams ir partneriams viso mūsų kolektyvo
vardu dėkoju už tai, kad skatinate mus nuolat tobulėti ir
siekti kokybės. Tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo“, –
jubiliejaus proga kalbėjo VPC direktorius prof. Arvydas
Laurinavičius.
Patologijos diagnostikos veiklos pradžia siekia dar ankstesnius laikus – 1979 m. buvo įkurtas Respublikinis patologoanatominis (RPA) centras prie Onkologijos mokslinio
tyrimo instituto klinikos. 1984 m. Patologinės anatomijos
tarnyba buvo reorganizuota į savarankišką įstaigą – Res-

publikinį patologinės anatomijos biurą (dabartinį Valstybinį patologijos centrą). Jos vadovu buvo paskirtas gydytojas
patologoanatomas Romualdas – Aleksandras Kontrauskas, šias pareigas ėjęs iki mirties 1993 metų rugpjūčio 21
d. Po jo laikinai RPA biurui vadovavo bendrosios patologijos skyriaus vedėjas Aloyzas Laužikas. 1993 m. spalio 6 d.
biuro vadovu tapo dabartinis įstaigos direktorius Arvydas
Laurinavičius.
Per ketvirtį amžiaus išaugo turimos medicinos įrangos,
informacinių sistemų panaudojimo galimybės, išsiplėtė
patologijos tyrimų technologijų spektras, pagerėjo Centro atliekamų paslaugų kokybė, darbo ir saugumo sąlygos.
Šiuo metu Centras aptarnauja apie 200 Lietuvos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų ir atlieka maždaug ketvirtadalį
visų šalyje atliekamų biopsinių ir citopatologinių tyrimų
(2008 metais – 37 tūkst. biopsinių ir 71 tūkst. citopatologinių tyrimų). Praėjusiais metais Centras penktą kartą gavo
Amerikos patologų kolegijos laboratorijų akreditavimo
programos akreditaciją – tai reikšmingas tarptautinis kokybės įvertinimas, plačiai pripažįstamas visame pasaulyje.

VPC laboratorijos 1984 m. ir dabar

Valstybiniam patologijos centrui suteikta pakartotinė Amerikos
patologų kolegijos akreditacija
Amerikos patologų kolegijos (College of American Pathologists) laboratorijų akreditavimo komisija, remdamasi
šių metų rugsėjį atlikto įvertinimo vietoje duomenimis,
Valstybiniam patologijos centrui suteikė akreditaciją ateinantiems dvejiems metams. Centro direktorius Arvydas
Laurinavičius buvo informuotas apie šį pripažinimą ir pasveikintas už aukštą teikiamų paslaugų kokybę.
Rugsėjį vykusios inspekcijos metu kolegijos paskirtos
inspektorės – dr. Theresa S. Emory ir Lisa Ramey iš JAV
– patikrino VPC veiklos atitiktį akreditavimo programos
reikalavimams autopsijų, biopsijų, citopatologinių tyrimų ir laboratorijos kokybės valdymo srityse. Patologijos
specialistės tikrino kokybės kontrolės įrašus, darbuotojų
kvaliﬁkaciją, saugumo programą, informacinės sistemos
saugumą ir priežiūrą.
Šiais metais vykusi Amerikos patologų kolegijos akreditacija Centrui buvo jau penktoji. Pirmą kartą akreditacija
buvo suteikta 2000 metais, pakartotinai ji vyksta kas dveji
metai.
Amerikos patologų kolegija yra didžiausia pasaulyje
gydytojus patologus vienijanti asociacija ir plačiai pripa-

Inspektorės iš JAV tikrina VPC

žinta laboratorijų kokybės užtikrinimo programų lyderė.
Amerikos patologų kolegijos laboratorijų akreditavimo
programa, pradėta septintajame dešimtmetyje, vykdoma
ne tik JAV, bet yra plačiai pripažinta ir Europoje. Amerikos patologų kolegija akredituoja laboratorijas Didžiojoje
Britanijoje, Belgijoje, Vokietijoje. Valstybinis patologijos
centras yra viena iš daugiau nei 6000 Amerikos patologų
kolegijos akredituotų laboratorijų visame pasaulyje.
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Paminėta tarptautinė kovos su vėžiu diena
Vasario 4 d. surengta spaudos konferencija,
skirta Tarptautinei kovos su vėžiu dienai. Joje
dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Lietuvoje dr. Robertas Petkevičius, Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto direktorius
prof. Konstantinas Povilas Valuckas, VU Onkologijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui prof. Ričardas Rotomskis.
Lietuvoje pastaruoju metu kasmet diagnozuojama apie
17 tūkst. naujų susirgimų onkologinėmis ligomis. Kasdien
beveik 50 žmonių išgirsta vėžio diagnozę, o onkologinių
ligonių skaičius mūsų šalyje yra apie 70 tūkst. „Lietuvoje
onkologinė situacija yra panaši kaip ir kitose išsivysčiusiose pasaulio šalyse, – sakė dr.R. Petkevičius. – PSO prognozės artimiausiems dešimtmečiams nėra optimistinės.“
Prognozuojama, kad 2020 m. vėžiu sirgs 27 mln. žmonių, o
ateinančiais, t.y. 2010 metais, vėžys turėtų užimti pirmąją vietą
statistinėje mirtingumo nuo ligų lentelėje. PSO paragino šalių
sveikatos apsaugos organizatorius pasaulinės krizės metu pagal galimybes nemažinti ﬁnansavimo sveikatos apsaugai.
Pasak prof. K. P. Valucko, būtina, kad Lietuvoje onkologija, kaip ir daugelyje Europos šalių, būtų laikoma prioritetine sveikatos apsaugos sritimi. „Daugiau dėmesio būtina
skirti proﬁlaktinėms patikros programoms ir reikėtų atkurti
onkologinių pacientų stebėsenos sistemą. Tik anksti diagnozavus ligą ir laiku pastebėjus jos atsinaujinimą, galime iš
esmės padėti mūsų pacientams,” – teigė prof. K.P.Valuckas.
Kita vertus, vis plačiau naudojant naujas technologijas
galima labai pagerinti gydymo rezultatus. „Molekuliniame

lygmenyje nustatę prediktyvinius ir prognozinius vėžio
žymenis, – teigia prof. K.P.Valuckas, – jau galime ne tik
prognozuoti ligos eigą, bet ir individualizuoti kiekvieno
paciento gydymą.“
Pasaulio praktika rodo, jog gydymo rezultatai tiesiogiai
priklauso nuo turimos modernios diagnostikos ir gydymo
aparatūros, nuo naujų technologijų įdiegimo į klinikinę
praktiką, nuo šiuolaikinių gydymo metodų taikymo. Daugelyje Europos šalių, taip pat Japonijoje bei JAV įkurti šalių
nacionaliniai vėžio institutai.
„Ne pirmi metai realiai egzistuojanti onkologijos mokslo, mokymo ir gydymo vienovė Vilniaus universiteto Onkologijos institute subrandino sąlygas Lietuvos nacionaliniam vėžio institutui įkurti“, – sakė prof. K. P. Valuckas.
Taigi, nepaprastai sparčiai didėjantis sergamumas onkologinėmis ligomis ir akivaizdus poreikis tobulinti onkologinės pagalbos sistemą perša mintį, jog ir Lietuvos vyriausybė turėtų atsižvelgti į realią situaciją ir skirti onkologijai
prioritetinį dėmesį.

Spaudos konferencijoje

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Pirmą kartą Baltijos šalių medicinos istorijoje atlikta unikali
aortos vožtuvų operacija
Sausio 30 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose atlikta unikali operacija – pirmą
kartą Baltijos šalyse aortos vožtuvas implantuotas per kateterį.
Kaip informavo ligoninės generalinis direktorius prof.
Aleksandras Laucevičius, tokioms operacijoms buvo labai
ilgai ir kruopščiai ruoštasi.
„Mediciniais terminais kalbant, dėl senyvo amžiaus, dėl
reikšmingų gretutinių susirgimų ir apskritai labai sunkios
būklės pacientams įprastos chirurginės aortos vožtuvo pakeitimo operacijos paprastai nebedaromos, jie tiesiog laikomi neoperabiliais. Todėl akivaizdu, jog didelės rizikos
pacientams seniai buvo reikalingas mažiau invazyvus, tačiau tuo pat metu efektyvus ir saugus vožtuvo pakeitimo
metodas“, – pasakojo A. Laucevičius.
Pasak jo, pirmą kartą žmogui tokiu būdu aortos vožtuvas buvo implantuotas Prancūzijoje 2002 m. „Aortos vožtuvo implantavimo per kateterį metodika – kelių pastarųjų
metų intensyvių tyrimų rezultatas. Ji priskirta hibridinėms
oracijoms, kurių metu vienam tikslui pasiekti susirenka
net kelių tarnybų medikai profesionalai: intervenciniai

kardiologai, kardiochirurgai, kardiologai, anesteziologai
ir kraujagyslių chirurgai, kuriems vadovavo prof. Audrius
Aidietis“ – pasakojo prof. A. Laucevičius.
Anot prof. A. Aidiečio, dabar aortos vožtuvą galima implantuoti per šlaunies arteriją arba per kairiojo skilvelio
viršūnę. Jis konstatavo, jog per kateterį implantuoto aortos vožtuvo metodika yra pakankamai pagrįsta ir pašalina
kritinę aortos vožtuvo ydą. Dėl to reikšmingai pagerėja pacientų bendra klinikinė būklė.

Prof. A. Aidietis, gyd. V. Bilkis, gyd. G. Bieliauskas aortos
vožtuvo per kateterį implantavimo metu
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VUL Santariškių klinikų medikai atliko šešias organų transplantacijas
Sausio 13 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose buvo atliktos keturios organų
transplantacijos: dvi inkstų, kepenų ir širdies. Dar
du inkstai, tą naktį į Santariškių klinikas atgabenti
iš Estijos, transplantuoti sausio 14–osios dieną.
Kepenų transplantacijai vadovavo VUL SK Pilvo chirurgijos centro direktorius prof.Kęstutis Strupas, inkstų –

doc. Arūnas Želvys, širdies – dr. Kęstutis Ručinkas. Pasak
medikų, visos transplantacijos sėkmingos, pacientai gydomi intensyvios terapijos skyriuose, jų būklės – stabilios.
Šios transplantacijos Santariškių klinikose 2009–aisiais
yra pirmosios. Iš viso Santariškių klinikose atlikta inkstų
transplantacijų daugiau nei 1 400, kaulų čiulpų – 535, ragenų – 219, širdies – 61, kepenų – 21 ir naujųjų – simultaninių (kasos–inksto) organų persodinta 4 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministras lankėsi VUL Santariškių klinikose ir VU
Vaikų ligoninėje
Naujasis sveikatos apsaugos ministras Algis
Čaplikas pradėjo vykdyti savo planą – aplankyti
visas Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžias
įstaigas.
Sausio 16 d. sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas
susitiko su VUL Santariškių klinikų vadovybe. Jie aptarė
aktualiausias sveikatos apsaugos sistemos įstaigų veiklos
problemas ir jų sprendimo galimybes. Pasak Sveikatos apsaugos ministro, tokie susitikimai bus rengiami nuolat.
Toliau tęsdamas savo vizitus po sveikatos priežiūros
įstaigas, sausio 23 d. ministras A.Čaplikas apsilankė Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje, domėjosi didžiausios
šalyje vaikų ligoninės būkle, perspektyvomis, aptarė su
ligoninės direktoriumi dr. Juozu Raistenskiu ir administracijos atstovais ligoninės veiklos speciﬁką, problemas,
ligoninėje vykdomus projektus.

Sveikatos apsaugos ministras A.Čaplikas VUL Santariškių
klinikose ir VU Vaikų ligoninėje.

Bendraudamas su ligoninės personalu, sveikatos apsaugos ministras A. Čaplikas pabrėžė, kad vis daugiau pažindamas sveikatos sistemą, jis mato, kad jai, kaip ir kitoms
sritims, dar trūksta lėšų, tačiau tikisi, kad gaunamos investicijos bus panaudojamos tikslingai, o medikams nepritrūks profesinio solidarumo. Ministras užtikrino, kad
bus dedamos visos pastangos, kad visuotinio taupymo
vajus nepaliestų gydytojų atlyginimų.

SANTAROS SLĖNYJE

Aptarti aktualūs Santaros slėnio klausimai
Sausio 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje
surengtame susitikime aptarti Santaros slėnio
kūrimo klausimai.
Susitikime, kuriame dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Vilniaus universiteto, Santariškių medicinos įstaigų asociacijos (SMĮA), Inovatyvios medicinos technologijų
ir biofarmacijos asociacijos (IMTBA) bei Biochemijos,
Biotechnologijos institutų, Visorių informacinio technologinio parko (VITP) atstovai bei kiti Slėnio pareiškėjai, pasikeista informacija, kas jau padaryta kuriant
Santaros slėnį. Vienas iš diskutuotinų klausimų – kodėl
iki šiol neįkurta Santaros slėnio asociacija. Šis klausimas
adresuotas vienam iš pagrindinių Slėnio kūrimo iniciatorių – Vilniaus universiteto atstovui prorektoriui prof.
Juozui Lazutkai. Inovatyvios medicinos technologijų ir
biofarmacijos asociacijos prezidentas prof. Vladas Algirdas Bumelis informavo, kad yra įkurta Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija, ir kiti gali
jungtis prie jos, ši asociacija gali vėliau transformuotis į

Santaros asociaciją. VITP atstovai pareiškė susidomėjimą
įstoti į IMTBA. IMTBA yra įkurta Inovatyvios medicinos atviros prieigos centrui įkūrimui ir vystymui. Be šio
centro Slėnyje turėtų įsikurti Gyvybės mokslų centras,
Gamtos mokslų centro bei Informacinių technologijų
klasteris. Centrinės projektų agentūros atstovams buvo
svarbu, ar Slėnio projektas bus pateiktas kaip vienas, ar
suskirstytas į kelis mažesnius projektus.
Susitikimo pabaigoje buvo sutarta, kad Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai atsiųs Santaros asociacijos įstatų
projektą visiems partneriams susipažinti. Artimiausiu
metu jį aptarus bei suderinus su visais partneriais, būtų
įkurta Santaros asociacija.
RENGINIAI

A.Čepausko paroda
Vasario 11 d. 15 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaroma R E T R O paroda – bus eksponuojami ALFONSO ČEPAUSKO ekslibrisai ir tapiniai.
Paroda veiks iki kovo 6 d. Kviečiame apsilankyti.

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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