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Santariškių medicinos
miestelio naujienos
LEIDŽIA SANTARIŠKIŲ MEDICINOS ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA

AKTUALUS INTERVIU

Santariškių medicinos įstaigų
asociacijai – 5 metai

REDAKCIJOS LAIŠKAS

Mieli skaitytojai,

Santariškių medicinos miestelyje jau ketvirtį amžiaus
veikia savarankiškos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios savo raidos viziją ir speciﬁnius uždavinius. Prieš
penkerius metus aiškiai suvokėme, kad turime derinti
plėtros planus ir veiksmus. Tam reikėjo sukurti sistemingo bendravimo ir bendrų sprendimų priėmimo mechanizmą. Pasirinkome Asociacijos formą. Mūsų įstaigų
savarankiškumas yra didelė vertybė ir svarbi prielaida
efektyviai plėtrai, tačiau turime bendrauti ir būti „atviros sistemos“.

Jūsų rankose – pirmasis laikraščio „Santariškių medicinos miestelio naujienos“ numeris. Ilgai
buvo diskutuota, ar verta leisti tokį kas mėnesį pasirodantį laikraštį, ar jis bus aktualus, kai visas naujienas galima operatyviai sužinoti internete. Visgi
nusprendėme, kad pabandyti verta. Verta, nes šiame Santariškių medicinos miestelio laikraštyje Jūs
galėsite rasti ne tik aktualių naujienų, bet ir komentarų. Sužinosite ne tik tai, kas vyksta Jūsų įstaigoje,
bet ir kaip gyvena kaimynai. Juk iš tiesų per darbus
dažnai net nelieka laiko pasižvalgyti plačiau. Tad
laikraštis sieks kompensuoti šią spragą. Informuosime apie visiems Santariškių medicinos miestelio
darbuotojams ir pacientams svarbias naujienas –
pradedant mokslininkų ir gydytojų pasiekimais,
baigiant buitinėmis problemomis.
Taip pat planuojame laikraštyje spausdinti ir
SMM darbuotojų skelbimus, sveikinimus kolegoms. Rašykite, sveikinkite.
Tam, kad laikraštis būtų įdomus, būtinas atgalinis ryšys – Jūsų, skaitytojų, nuomonė. Skambinkite,
rašykite, siūlykite temas, užduokite klausimus, pasakykite savo nuomonę.

Praėjo penkeri metai. Ar pasiteisino SMĮA veikla? Kokie pagrindiniai pasiekimai?

Jūsų pastabų ir komentarų lauktume el. paštu:
info@smia.lt ir tel. 8 659 79191.

Santariškių medicinos įstaigų
asociacija (SMĮA) pavasarį
atšventė penkerių metų
jubiliejų. Apie šios asociacijos
veiklą, nuveiktus darbus ir
ateities planus kalbamės
su jos prezidentu prof. dr.
Arvydu Laurinavičiumi.
Koks buvo pagrindinis tikslas steigti SMĮA?

Pagrindinis pasiekimas, mano akimis, yra intensyvus
bendravimas. Per Asociacijos gyvavimo laikotarpį surengėme virš 200 formalių ir neformalių susitikimų - tiek
tarpusavyje, tiek su valdžios institucijomis. Procesas davė
ir rezultatų: sukurtas ir patvirtintas Santariškių medicinos
miestelio detalusis planas, parengtos galimybių studijos
dėl plėtros planų, kartu sprendžiame infrastruktūros problemas.
Tradicinis klausimas - artimiausi ateities planai?
Mūsų dėmesio centre dabar yra Santaros slėnio kūrimas. Jau daugiau nei metus vyksta intensyvios diskusijos
dėl būsimos Slėnio struktūros ir investicijų, kurios sudarytų sąlygas efektyviai gyvybės ir medicinos mokslų,
studijų ir biotechnologijų bei biofarmacijos sąveikai. Nepamirštame ir kasdieninių infrastruktūros klausimų.

Iki kitų susitikimų!

Leidėjai

Ko palinkėtumėte sau ir kolegoms, kad SMĮA veikla
būtų dar efektyvesnė?
Palinkėčiau dar glaudesnio bendradarbiavimo, ne tik
įstaigų vadovų lygiu, bet įtraukiant ir daugiau atsakingų
darbuotojų. Bendrų klausimų yra daug, turėtume daugiau
dėmesio skirti sveikatos priežiūros paslaugų ir investicijų
koordinavimui. Neduoda ramybės infrastruktūros klausimai – parkavimas, keliai, telekomunikacijos, energetikos
ir šilumos ūkis, vaikų darželis, atliekų utilizavimas ir dar
daugybė klausimų, kuriuos turime spręsti kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitais partneriais.
Ačiū už pokalbį.
nukelta į 2 psl.
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AKTUALUS INTERVIU

Santariškių medicinos įstaigų asociacijai – 5 metai
atkelta iš 1 psl.

Apie asociaciją.

Vilniaus universiteto Žalgirio klinika;

Per penkerius metus SMĮA pasipildė naujais nariais ir
dabar ji vienija jau vienuolika įstaigų:

Vilniaus universitetas;

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

UAB „Sicor Biotech“.

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas;
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė;
Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė;
Valstybinis patologijos centras;
Vilniaus universiteto Imunologijos institutas;
Vilniaus universiteto eksperimentinės ir klinikinės
medicinos institutas

Lietuvos medicinos biblioteka;

Visus strateginius SMĮA reikalus sprendžia prezidiumas,
kuriam vadovauja prezidentas. 2006 m. Asociacijos prezidentu antrajai kadencijai išrinktas VPC direktorius prof.
dr. A. Laurinavičius, viceprezidentu – VUOI direktorius
prof. habil. dr. P. K. Valuckas. Prezidiumo nariai – kitų
įstaigų vadovai: doc. J. Raistenskis (VUVL), S. Kocienė
(LMB), prof. A. Laucevičius (VULSK), prof. Z. Kučinskienė (VUMF), dr. A. Šilys (RTIUL). Nuolat asociacijoje dirba administratorius, ITT projektų vadovė ir ﬁnansininkė.

SANTAROS SLĖNYJE

Įkurta Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos
asociacija
Liepos mėnesį įsteigta nauja asociacija - Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos. Jos narės – UAB
„Sicor Biotech“, Valstybinis patologijos centras, VUL
Santariškių klinikos, VU Vaikų ligoninė, VU Imunologijos institutas, UAB Biotechnologinės farmacijos centras
„Biotechpharma“, UAB „Medelkom“, UAB „Biocentras“.
Naujosios asociacijos prezidentu išrinktas „Sicor Biotech“
generalinis direktorius Vladas Algirdas Bumelis, viceprezidentu – VPC direktorius A. Laurinavičius. Prezidiumo
nariai: A. Laucevičius (VULSK), J. Raistenskis (VUVL),
M. Mauricas (VUII), L. Galkauskas („Biotechpharma“), S.
Červiakov („Medelkom“), S. Grigiškis („Biocentras“).
Apie naująją Asociaciją kalbamės su jos prezidentu
V.A.Bumeliu.
Gal galėtumėte pakomentuoti, kokiu tikslu įkurta
naujoji Asociacija?
Kaip skelbia mūsų įstatai, Asociacijos tikslas – sukurti
ir plėtoti Santaros slėnyje Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos atviros prieigos centrą – pažangų ir
lyderiaujantį Europoje.
O kodėl tuo negalėtų užsiimti jau dabar veikianti
Santariškių medicinos įstaigų asociacija?
SMĮA veikla daug platesnė, susijusi su kasdiene Santariškių medicinos miestelio veikla, tuo tarpu naujosios
Asociacijos tikslas yra kokybiškai naujos infrastruktūros
sukūrimas Santaros slėnyje. Kitas labai svarbus uždavinys – kompleksinė medicinos ir biofarmacijos sektoriaus
plėtra, sudarant palankias sąlygas vystyti sveikatos priežiūros, mokslo ir mokymo veiklą.
Ar asociacija įsteigta tik Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos prieigos centrui įkurti ir po
to jos veikla bus baigta?

Vėliau Asociacija bus tarsi skėtinė organizacija, vienijanti Centre veikiančias įstaigas: užsiims strateginiu valdymu, įtakos Centre vystomų mokslinių tyrimų krypčių
prioritetus, koordinuos įstaigų prieigą prie Centro įrangos
ir pan. Manyčiau, remiantis mūsų pavyzdžiu, Santaros
slėnyje galėtų įsikurti ir šiuo metu formuojamo Gyvybės
mokslų centro dalyvių asociacija, Visorių informatikos
branduolio asociacija ir pan. Visos šios tikslinės asociacijos kartu dalyvautų Santaros slėnio valdyme.
Kodėl buvo pasirinktas būtent toks Slėnio valdymo
modelis?
Tokio sprendimo prieita po kelerių metų konsultacijų
su geriausiais teisininkais, valdžios, mokslo, studijų bei
verslo atstovais. Jis galėtų realiai užtikrinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kurio aktyviai siekiama Švietimo ir
mokslo ministerijos bei Slėnių plėtros programose.
Mūsų siūlomas modelis neapsiriboja asociacijos įkūrimu – atviros prieigos centro įrangos operatoriaus funkcijos atiteks naujai įsteigtam juridiniam aseniui. Jį steigiant
turėtų dalyvauti ir valstybė, nes tai susiję su Europos Sąjungos paramos programiniu skirstymu. Tačiau modeliui
dar turėtų pritarti Švietimo ir mokslo ministerija.
Ačiū už pokalbį.
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Santariškių klinikoms toliau
vadovaus A.Laucevičius

Profesorei Z. A. Kučinskienei –
garbingos pareigos

Vienai didžiausių Lietuvos gydymo įstaigų – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms – antrą kadenciją vadovaus
prof. Aleksandras Laucevičius. Jis
laimėjo Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto rengtą
konkursą Santariškių klinikų generalinio direktoriaus pareigoms eiti.
Jo varžovas – Vilniaus universiteto
onkologijos instituto Chirurgijos klinikos vadovas prof.
dr. Narimantas Samalavičius surinko mažiau balų.

Tbilisyje (Gruzijoje) vykusioje
58-oje PSO regioninio Europos biuro sesijoje VU Medicinos fakulteto
dekanė prof. habil. dr. Zita Aušrelė
Kučinskienė išrinkta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) regioninio Europos biuro Nuolatinio komiteto nare.
Šis PSO padalinys dalyvauja formuojant Europos sveikatos politiką. Jame dirba 9 nariai, kurie po tris renkami trejų metų
kadencijai.

SMM KASDIENYBĖ

VUOI specialistai pirmieji Lietuvoje įvaldė naują metodą
Vilniaus universiteto Onkologijos institute
(VUOI) pirmą kartą Lietuvoje pritaikytas modernus spindulinės terapijos metodas – moduliuoto
intensyvumo radioterapija (MIRT).
Nuo metų pradžios šiuo metodu Instituto Aukštųjų
energijų spindulinės terapijos skyriuje gydyta 10 pacientų.
Moduliuoto intensyvumo radioterapija leidžia tiksliau paskirstyti dozę naviko tūryje, apsaugant sveikus audinius ir
organus, esančius šalia jo.
“Šio metodo esmė yra ta, kad spindulių dozės paskirstymas švitinimo lauke formuojamas ne tik plokštumoje,
bet ir dar viena kryptimi – į gylį, – sakė VUOI Medicinos
ﬁzikos ir metrologijos skyriaus vadovas medicinos ﬁzikas
Albertas Milleris. – Tam reikia keisti spinduliuotės intensyvumą švitinimo pluošte ir didelę spindulių dozę nukreipti tiksliai į naviką.”
Moduliuoto intensyvumo radioterapija taikoma naudojant tą patį linijinį greitintuvą kaip ir atliekant standartines

spindulinės terapijos procedūras. Papildomai įsisavinta
patobulinta linijinio greitintuvo valdymo sistema ir speciali programinė įranga švitinimo laukui planuoti, dozėms
apskaičiuoti ir veriﬁkuoti, t.y. prieš kiekvieną švitinimo
seansą patikrinti suplanuoto švitinimo lauko padėtį ir švitinimo proceso vykdymą.
Moduliuoto intensyvumo radioterapija dažniausiai taikoma tada, kai kitaip neįmanoma apsaugoti nuo jonizuojančiųjų spindulių kritinių organų arba esant būtinybei
intensyviau švitinti patį naviką. Pavyzdžiui, kai spindulinė
terapija taikoma galvos smegenų navikui, esančiam labai
arti regos nervo.
VU Onkologijos instituto medicinos ﬁzikai ir radioterapeutai šiuo
metu vieninteliai Lietuvoje įvaldė
vieną iš moderniausių spindulinės
terapijos metodų, kurį taikant gaunami geresni gydymo rezultatai,
mažėja komplikacijų pavojus.

Pristatytas naujas Lietuvos mokslininkų sukurtas
diagnostikos įrenginys
UAB „Medelkom“ sukurtas ultragarsinis echotomoskoSpalio 14 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose pristatytas pasaulyje analogų
neturintis naujos kartos diagnostikos įrenginys
„ULTRABRAIN echotomoskopas“.

Jį UAB „Medelkom“ sukūrė bendradarbiaudami su VUL
Santariškių klinikų specialistais. Šis ultragarsinio echotomoskopo prototipas skirtas galvos smegenų kraujagyslių
ir kitų struktūrų ultragarsiniams atvaizdams formuoti per
storuosius kaukolės audinius.
„Šis prietaisas pranašesnis už šiuo metu naudojamus ne
tik dėl daug geresnės vaizdų kokybės, bet ir dėl galimybės
jį naudoti angiochirurginių ar neurochirurginių operacijų
metu. Be to, echotomoskopas yra universalus – juo galima atlikti tyrimus visais šiandien žinomais standartiniais
ultragarsinio tyrimo režimais (Doplerio – kraujotakos tyrimams, trimačio atvaizdo režimu),“ „ teigė Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius.

pas buvo instaliuotas VUL Santariškių klinikose. Fizinių,
biomedicinos ir technologijos mokslų aukšto lygio savarankiškos mokslinės grupės „Kardiovaskuliniai vaizdai
ir signalai diagnostikai ir gydymui“ mokslininkai-tyrėjai
prof. A. Laucevičius, doc. Dalius Jatužis spalio pirmosiomis
dienomis atliko 10 pirmųjų medicininių tyrimų.
Pradėjus
serijinę
prietaiso gamybą, pacientams bus teikiamos
neinvazinės smegenų
tyrimo ultragarsu paslaugos, užtikrinančios
patikimus tyrimų rezultatus ir pacientų saugą,
taip pat pasižyminčios
mažais kaštais lyginant
su dabar taikomais metodais.
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Vaikų chirurgijos centras šventė 30 metų jubiliejų
Rugsėjo 5 dieną Vaikų chirurgijos centras minėjo savo 30–metį.
Vaikų chirurgijos centras įkurtas 1978 m., kai į Santariškėse pastatytą naują pastatą persikėlė Antakalnio vaikų
chirurgijos ir traumatologijos skyriai, o po dešimtmečio – ir Respublikinės vaikų ligoninės terapiniai skyriai.
Pagrindinis naujojo Vaikų chirurgijos centro kūrėjas ir
iniciatorius – prof. Jonas Gradauskas.
1978 m. įkurtame Vaikų chirurgijos centre buvo gydomi ligoniai, sergantys piktybinėmis, urologinėmis, torakalinėmis, proktologinėmis ligomis, taip pat naujagimiai,
kurie turėjo įgimtų anomalijų arba kuriems reikėjo kartotinių operacijų.
Laikui bėgant, kito ligoninės struktūra. Seniau ji turėjo tik tris centrus, o dabar jų skaičius išaugo iki septynių.
Šiuo metu Vaikų chirurgijos centrą sudaro trys pagrindiniai skyriai: Vaikų chirurgijos, Vaikų LOR ir Vaikų akių
ligų. Vaikų chirurgijos skyrius turi du poskyrius: Krūtinės
ir pilvo chirurgijos bei Urologijos.
Šiuo metu Centre dirba 38 gydytojai ir 61 slaugytoja.
Dabar Vaikų chirurgijos centre yra 150 lovų. Šis skaičius,
lyginant su Centro įkūrimo pradžia, sumažėjo, nors pa-

cientų srautai priešingai – augo ir vis dar auga.
Vaikų chirurgijos centre ir Vaikų ortopedijos traumatologijos centre kasmet gydoma virš 10 tūkstančių vaikų ir
paauglių. Centro chirurgai atlieka apie 5 tūkst. įvairaus pobūdžio operacijų (neatliekamos tik kardiochirurginės operacijos).
Jubiliejaus proga norisi paminėti geras naujienas. Viena
didžiausių – netrukus Centre pradės veikti septynios naujai renovuotos operacinės. Taip bus
padidintas pacientų srautas ir sumažintos ilgos mažųjų ligonių eilės.
Taip pat Centras
gali pasidžiaugti
nauja įranga, kuri
suteikia daugiau
galimybių tiek gydytojams, tiek ligoniams.
Chirurgijos centro kasdienybė

Valstybinio patologijos centro specialistai ir vertėjai mokėsi
dirbti su SNOMED CT vertimo įrankiu
Įgyvendinant Valstybės investicijų projektą „SNOMED
CT technologinės platformos sukūrimas Lietuvoje“ ir pradedant SNOMED CT pilotinį vertimą, Valstybinio patologijos centro specialistai ir UAB „Fotonija“ vertėjai gilino
žinias pritaikant ir naudojant SNOMED CT terminologiją,
reikalingą užtikrinti šiuolaikinius sveikatos informacinių
sistemų standartus. Jie dalyvavo telemokymuose, kuriuos

vedė Amerikos patologų kolegija. Po to VPC vyko darbo
su SNOMED CT vertimo įrankiu HealthTerm mokymai.
Šis įrankis buvo įsigytas iš danų bendrovės CareCom A/S
(Danija), kuri yra išvertusi ir pritaikiusi SNOMED CT
klasiﬁkacijos sistemą naudojimui savo šalyje. Mokymus
vedė CareCom A/S (Danija) vyresnysis konsultantas
Benny Pedersen.

SMM KASDIENYBĖ

Parkavimo Santariškių medicinos miestelyje ypatumai
Santariškių medicinos miestelio pacientų ir darbuotojų, atvykstančių čia nuosavu transportu, nuolatinis galvos
skausmas – kur pastatyti automobilį.
Važiuoti į Santariškių medicinos miestelį nuosavu automobiliu – problematiška, tiksliau – problematiška rasti
vietą automobiliui parkuoti. Vairuotojai sukas kaip išmano, kai kurie palieka automobilius nepaisydami jokių
kelių eismo taisyklių: autobusų stotelių vietoje, įvažiavimuose į ligonines ir t.t.
Jau seniai ieškoma sprendimo tokiai situacijai keisti.
2006 m. patvirtinus SMM detalųjį planą buvo numatytos trys galimos vietos daugiaaukštėms parkavimo aikštelėms įrengti, tačiau šie planai iki šiol neįgyvendinti dėl
lėšų stygiaus. 2008 m. liepos 26 d. Santariškių medicinos
įstaigų asociacija pakartotinai kreipėsi į Vilniaus miesto
savivaldybę dėl Santariškių medicinos miestelio detaliojo
plano sprendinių įgyvendinimo. Nesulaukus atsakymo į šį

raštą paskutinėmis rugpjūčio dienomis SMM teritorijoje
buvo pradėti statyti parkavimo automatai. Mokamas parkavimas miestelyje problemų neišsprendė, po kelių dienų
jo buvo atsisakyta.
Parkavimo problemos svarstytos ir Vilniaus mero Juozo
Imbraso, Miesto plėtros departamento, kitų Savivaldybės
skyrių pareigūnų susitikime su SMĮA atstovais. Nuspręsta, kad problemą reiktų spręsti statant daugiaaukštį automobilių stovėjimo pastatą arba įrengiant laikinas aikšteles. Tik kol kas lieka neaiškus kitas klausimas – kada tai
bus padaryta?
Tikimasi, kad gal pacientų ir darbuotojų atvykimą į
SMM palengvinti galėtų viešasis transportas, pavyzdžiui,
troleibusų tinklo vystymas. Toks projektas jau buvo pristatytas savivaldybėje. Pirmuoju šio projekto etapu numatoma pratęsti troleibusų, važiuojančių Kalvarijų gatve,
maršrutą iki Santariškių.

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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