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Pagerbti nusipelnę medikai

Balandžio 27-ąją kasmet yra
minima Lietuvos medicinos
darbuotojų diena. Šia proga LR
sveikatos apsaugos ministerija
kasmet nusipelniusiems
gydytojams įteikia garbingus
apdovanojimus. Šiais metais
garbės ženklus ir pažymėjimus,
liudijančius apie Nusipelniusio
Lietuvos gydytojo ir
Nusipelniusio Lietuvos sveikatos
apsaugos darbuotojo vardo
suteikimą, įteikė sveikatos
apsaugos ministras Raimondas
Šukys.
Nusipelniusio Lietuvos gydytojo
vardas suteiktas Vilniaus universiteto
Santariškių klinikų (VUL SK) Medicininės genetikos centro direktoriui prof.
Vaidučiui Kučinskui ir VUL SK Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkei, gydytojai reumatologei Palmai
Girčienei.
Profesorius V. Kučinskas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys,
Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatas. Profesoriaus pastangomis
Lietuvoje sukurta Genetinio šeimų
konsultavimo sistema, visuotinio naujagimių tikrinimo kai kurioms paveldimoms medžiagų apyskaitos ligoms
nustatyti ir jų gydymo programa, prenatalinės paveldimų ligų ir įgimtų raidos anomalijų diagnostikos sistema,

Šiais metais Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo ir Nusipelniusio
Lietuvos gydytojo garbės ženklai skirti per 50 geriausių šalies medikų
pradėti diagnostiniai molekuliniai genetiniai paveldimų ligų tyrimai. Profesorius yra paskelbęs virš 600 mokslinių
straipsnių mokslo žurnaluose, išleidęs
keletą vadovėlių.
VUL SK Gydytojų konsultacinės
komisijos pirmininkė P. Girčienė turi
sukaupusi daugiau nei 40 metų darbo
stažą.
Nusipelniusio Lietuvos gydytojo
garbės ženklu LR sveikatos apsaugos
ministerija šiais metais apdovanojo:
Alvydą Juocevičių – profesorių,
VUL SK Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro direktorių, Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiąjį
specialistą reabilitacijos klausimams.
Profesorius poįstatyminių teisės aktų,
reglamentuojančių reabilitacijos paslaugas, reabilitacijos specialistų studijų
programų bei rengimo standartų, vadovėlių bendraautoris, 2 išradimų, per
180 spausdintų darbų autorius.
Marijų Gutauską – medicinos
mokslų daktarą, VUL SK Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėją, gydytoją
kraujagyslių chirurgą. Gydytojas publikuoja mokslinius straipsnius Lietuvos
ir užsienio leidiniuose, yra kelių vadovėlių ir mokymo metodinių priemonių
bendraautoris.
Germaną Marinskį – profesorių,
VUL SK Širdies aritmijų ir rentgeno
chirurgijos skyriaus vedėją. Profesorius

publikuoja mokslinius straipsnius, yra
kelių vadovėlių ir mokymo metodinių
priemonių bendraautoris.
Valeriją Editą Davidavičienę – medicinos mokslų daktarę, VUL SK filialo
Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Atsparios tuberkuliozės stacionaro
tuberkuliozės registro ir programų skyriaus vedėją. Gydytoja aktyviai dalyvauja rengiant medicinos normas, gydymo
metodines rekomendacijas, vadovėlius,
mokomąją medžiagą. Jos mokslinės
publikacijos spausdinamos Lietuvos ir
užsienio leidiniuose.
Audronę Marcinkutę – gydytoją
konsultantę, VUL SK filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės infekcinių ligų gydytoją. A. Marcinkutė
aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje,
spausdinami jos moksliniai darbai.
Aušrą Šaikuvienę – Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos Konsultacinės poliklinikos vedėją, gydytoją
burnos chirurgę. Gydytojos darbo stažas – 25 metai.
Marijoną Serafiną Kelminskienę –
senjorę, ilgametę VUL SK filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės
laboratorijos vedėją. Sveikatos sistemoje išdirbusi virš 50 metų, paskutinius 30
metų vadovavo ligoninės laboratorijai,
atliko pirmąsias ligoninės laboratorijos
atestacijas. Paskelbė nemažai mokslinių
straipsnių mikrobiologijos tematika.

Vėžio tyrimams būtina plėtoti
mokslo biobankų infrastruktūrą

anonsai

Mokslinė-praktinė konferencija „Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis aktualijos“
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
kartu su Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika
ir Lietuvos infektologų draugija 2012 m.
gegužės 9 d. 12 val. organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Sergamumo
užkrečiamosiomis ligomis aktualijos“. Konferencija vyks Vilniaus g. 16, Vilniuje. Būtina išankstinė dalyvių registracija iki 2012
m. gegužės 8 d. tel. (8 5) 231 4409, (8 5)
261 0862 ar el. p. uzkrligos@vilnius.vvspt.lt

Miniatiūrų paroda Lietuvos medicinos
bibliotekoje
Gegužės 3 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaryta Astridos Žilinskaitės miniatiūrų paroda „Tylūs
prisilietimai“. Grafikė Astrida Žilinskaitė miniatiūras kuria nuo 2000 metų. Menininkė
dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje,
yra pelniusi apdovanojimų. Paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje veiks iki gegužės 31 d.

Nuotrauka Iš kairės į dešinę: dr. Jacqueline Hall (EORTC), prof. K. Sužiedėlis (VUOI),
prof. M. Mauricas (IMC), prof. A. Laurinavičius (VU, VPC VULSK)

NAUJIENOS

2012 m. balandžio 18-19 d.
Vilniuje viešėjo EORTC (European
Organization for Research and
Treatment of Cancer) atstovė
Dr. Jacqueline Hall iš Belgijos.
Susitikimuose LR Seime (su LRS
SRK biobankų reglamentavimo
darbo grupės atstovais) ir Santariškėse (su Santariškių medicinos
įstaigų asociacijos ir Santaros
slėnio asociacijos atstovais) ji
pristatė organizacijos veiklą,
koordinuojant klinikines vėžio
studijas Europoje ir biobankų
reikšmę šiuolaikiniams biomedicinos tyrimams.

Sveikiname Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos
centro doktorantę Rimą Piličiauskienę
apgynus disertaciją!

EORTC yra Europos vėžio tyrimų
organizacija, įsikūrusi Briuselyje, Belgijoje. Organizacijos tinklas apima 300
ligoninių ir vėžio centrų iš 30 valstybių.
EORTC koordinuojamos studijos apima tūkstančius pacientų iš įvairių šalių,
tačiau Lietuvos centrai jose nedalyvauja.
„Dalyvavimas tokiose studijose yra

ne tik svarbus mokslo plėtros požiūriu,
bet ir suteikia galimybę šalies pacientams taikyti inovatyvius vėžio gydymo
metodus. Kadangi naujų gydymo metodų klinikinės studijos užtrunka ne
vienerius metus, o nauji vaistai dažnai
yra labai brangūs, dalyvavimas sudaro
galimybes pacientams naudotis naujausiais onkologijos mokslo laimėjimais“, –
sako Valstybinio patologijos centro
direktorius prof. dr. Arvydas Laurinavičius.
Anot profesoriaus, svarbi prielaida
dalyvauti klinikinėse bei transliacinėse
studijose yra galimybė ištirti kokybišką
pacientų biologinę medžiagą – naviko, kraujo mėginius ir pan. Todėl šalys
ir centrai turi sukurti svarbią mokslo
infrastruktūrą – biobankus, kuriuose
pagal tarptautinius kokybės standartus
tvarkoma biologinė pacientų medžiaga
ir, esant bioetikos komiteto leidimui,
panaudojama biomedicininiuose tyrimuose. Dr. Jacqueline Hall apžvelgė
Europos šalių praktiką ir tarptautines
perspektyvas, reglamentuojant ir organizuojant mokslo biobankus.

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro doktorantė Rima
Piličiauskienė 2012 m. balandžio 26 d. sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema
„Kaulinio audinio apykaitos ir struktūros rodiklių sąsajos su kraujo lipidais bei metabolinio sindromo komponentėmis“. Mokslinis
vadovas – prof. dr. Vidmantas Alekna.

Madride pristatė Lietuvos vaikų reabilitacijos ypatumus
Vaikų ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus gydytoja, Vilniaus kolegijos
dėstytoja Daiva Šatkutė pagal dėstytojų
mainų ir „Erasmus“ mokymosi visą gyvenimą programą turėjo galimybę apsilankyti
Madrido San Rafaelio universitete. Ten skaitė paskaitas studentams, kuriose pristatė
savo šalį, Vilniaus kolegiją, Lietuvos universitetinių studijų sistemą ir vaikų reabilitacijos
ypatumus Lietuvoje.

Sveikiname Patologijos technologijų laboratorijos
vedėją Aidą Laurinavičienę apgynus disertaciją!
2012 m. balandžio mėn. 20 dieną
VPC Patologijos technologijų laboratorijos vedėja, VUOI doktorantė
Aida Laurinavičienė apgynė disertaciją
„Duktalinės krūties karcinomos biologinės įvairovės tyrimas molekulinės
ir skaitmeninės patologijos metodais“
biomedicinos mokslų srities medicinos
krypties daktaro laipsniui gauti. Disertaciniame darbe panaudotas inovatyvių
patologijos technologijų derinys, leidęs
kiekybiškai įvertinti biologinių žymenų
raišką krūties vėžio audinyje ir atlikti
daugiamatę jų analizę. Sukurta metodologija leidžia kurti integruotus ligos
biožymenis, leisiančius patikimiau įvertinti krūties vėžio biologinę elgseną ir
parinkti individualizuotą terapiją.
Darbas atliktas bendradarbiaujant
LMT projekte „Priešinės liaukos ir
krūties vėžio molekulinių žymenų sistemos kūrimas“ kartu su tyrėjais iš VU
GMF, VUOI, VULSK, Kanų Vėžio
centro (Prancūzija) ir kt. Technologines
galimybes šiam darbui atvėrė ES „Nanofotonikos“, EEE Norvegijos mechanizmų, Santaros slėnio ir kiti projektai,
kuriuose dalyvavo VPC.

Gynimo tarybos pirmininkė prof. J. Didžiapetrienė (VUOI) skelbia tarybos
balsavimo rezultatus
Disertacinio darbo tema paskelbti 3 ISI straipsniai:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21971321
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22424533

Savanoriškas studentų odontologų
projektas – padėti neįgaliems vaikams
Jau antrą mėnesį laikas grupelei
būsimųjų odontologų sukasi kitu
ritmu. Jie kiekvieną savaitę skuba
į Vilniaus „Atgajos” specialių
poreikių mokyklą susitikti su
vaikais. Šioje mokykloje mokosi
vaikai, kurie dėl įvairių sveikatos
sutrikimų negali mokytis su
savo bendraamžiais bendrojo
lavinimo mokyklose.
Per kassavaitinius susitikimus studentai savanoriai moko šiuos moksleivius,
kaip taisyklingai valytis dantis, o nega-

lintiems išsivalyti savarankiškai – padeda tai padaryti. Kas kartą patikrinama,
ar gerėja vaikų burnos higiena. Kiekvienas vaikas turi ir specialų kalendorių,
kuris padeda nepamiršti dantų priežiūros namie. Į projektą taip pat įtraukti
tėveliai bei mokyklos socialiniai pedagogai, kuriems pranešama, jei vaikui
yra reikalingas tolesnis odontologinis
gydymas.
Planuojama projektą tęsti ir kitais
mokslo metais, įtraukti daugiau mokyklų. Entuziastingai nusiteikusius
studentus subūrusi gydytoja vaikų

Studentai savanoriai moko vaikus, kaip
taisyklingai valytis dantis
odontologė dr. Rasa Račienė tikisi,
kad tai bus paskata burtis odontologų
bendruomenei, besirūpinančiai vaikų
burnos ligų profilaktika.
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