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Santariškių medicinos įstaigų asociacijos (SMĮA) leidinys

Odontologams įteikti Šv.
Apolonijos apdovanojimai

MEDICINOS
MIESTELIO

SVARBIAUSIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Vokietijos Rostock universitetas rengia
studentų vasaros mokyklą, pavadinimu
„Growing old. Aging and its medical challenges“. Tai 2 savaičių trukmės programa,
skirta medicinos studentams, kurioje bus
nagrinėjama senėjimo tema. Daugiau informacijos – VU Medicinos fakulteto interneto
svetainėje.
Ligoninių tinklo pertvarka pasiteisino,
rodo tyrimas

Lietuvos Odontologai apdovanoti Šv. Apolonijos statulėlėmis ir diplomais

Minint Tarptautinę odontologų
dieną, Lietuvos odontologų rūmai kasmet paskelbia Šv. Apolonijos apdovanojimų nominantus
ir įteikia jiems dailininko Romualdo Inčirausko iš bronzos ir
marmuro sukurtas šv. Apolonijos
statulėles bei diplomus.
Šių metų Šv. Apolonijos apdovanojimai už reikšmingus mokslinio, pedagoginio, klinikinio ir visuomeninio darbo
rezultatus įteikti Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto Odontologijos
instituto vadovei profesorei Vytautei
Pečiulienei. LR Odontologų rūmų padėkos raštais apdovanotos gydytojo
odontologo padėjėjos Žana Jakimavičienė ir Alma Cicėnienė.
Šv. Apolonijos vardą apdovanojimai
gavo ne veltui – tai Krikščioniškojo pasaulio šventoji, gyvenusi III amžiuje ir
tapusi patraukliu odontologus vienijančiu simboliu. Apolonija buvo įtakingo
Aleksandrijos valdininko dukra, gyvenusi imperatoriaus Filipo valdymo ir
krikščionių persekiojimo laikais, įtikėjusi Kristumi. Krikščionių persekiotojų
nuomone, ji rodė blogą pavyzdį aplinkiniams, kurie turėjo tikėti imperatoriaus dieviška kilme. Apie Apolonijos
kankinystę yra keletas legendų.
Pirmoji legenda pasakoja, kad pagonims sukilus prieš krikščionis, Apolonija buvo užpulta pagonių minios,

Pacientai palankiau vertina pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje, medikai – kritiškesni, parodė 2011 m. atliktas pacientų
ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų
nuomonės tyrimas. Geriausiai pacientai
Lietuvoje vertina dienos chirurgijos paslaugas, o iš gydytojų tikisi dėmesio, pagarbos,
išsamių atsakymų į klausimus ir paguodos
žodžių. Medikai daugiausia priekaištų turi
gydymo įstaigų vadybai. Daugiau informacijos – SAM interneto svetainėje.
Aprūpinimo vaistais ligoninėse tvarka
tobulinama teisinga linkme, rodo auditorių ataskaita

VU MF Odontologijos instituto vadovė
prof. Vytautė Pečiulienė apdovanota už
reikšmingus mokslinio, pedagoginio,
klinikinio ir visuomeninio darbo rezultatus

reikalaujančios atnašauti stabams. Kai
Apolonija atsisakė tai daryti, minia apmetė ją akmenimis ir išmušė dantis.
Antroji legenda pasakoja, kad Apolonija buvo suimta ir kankinta, kad išsižadėtų savo tikėjimo. Tačiau Apolonija atsisakė piktžodžiauti prieš Kristų.
Tuomet budelis replėmis išrovė jai dantis, o minia, stebėjusi kankinimą, grasino ją gyvą sudeginti. Apolonija paprašė,
kad ją atrištų pasimelsti, o po maldos
pati šoko į ugnį. Tai įvyko 249 metais,
o šis drąsios moters pavyzdys tveriant
kančią taip pakerėjo žmones, kad gimė
ir trečioji legenda, kuri pasakoja, jog
kenčiant dantų skausmą, tereikia ištarti
Apolonijos vardą, paprašyti jos užtarimo ir skausmas atlėgs.
Sveikiname koleges ir linkime Apolonijos
palankumo jų kasdieniame darbe!

Valstybės kontrolės ataskaita dėl aprūpinimo vaistais ligoninėse rodo, kad Sveikatos
apsaugos ministerijos sprendimai buvo teisingi. SAM vadovybė, atsižvelgdama į ministerijos padalinių atliktus tyrimus dėl vaistų
kainų skirtumų gydymo įstaigose, dar 2009
m. priėmė sprendimą sudaryti galimybę
stacionariniam gydymui reikalingus vaistus
pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją
(CPO). Todėl jau šiuo metu visos šalies gydymo įstaigos turi galimybę įsigyti vaistų per
CPO. Taip pat SAM yra parengusi per 50 ligų
diagnostikos ir gydymo metodikų bei reglamentavusi teisinę bazę, susijusią su metodikų rengimu. Daugiau informacijos: SAM
interneto svetainėje.
ANONSAI

2012 m. kovo 19-23 dienomis Vaikų ligoninė minės Pasaulinę žemės dieną. Kartu
su Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro ﬂoristikos specialybės
moksleiviais šiomis dienomis organizuojami
ﬂoristikos mokymai ligoninėje besigydantiems vaikams. Darbams vadovaus centro
dėstytoja, Lietuvos ﬂoristikos prezidentė Genoveta Zuokienė. Gėlių kompozicijos bus
eksponuojamos ligoninės foje (Santariškių
g. 7, Ia.). Darbų autorius apdovanos žurnalas
„Sodo spalvos“. Renginio koordinatoriai : Antanas Stackevičius, tel. 8630 74669, Rita Gervinskienė, tel. 8652 82387

Minint Pasaulinę inkstų dieną aptariamos
nefrologijos aktualijos
Kasmet pirmąjį kovo mėnesio
ketvirtadienį minima Pasaulinė
inkstų diena. Lietuvos nefrologai, minėdami šią dieną, kasmet
susitinka konferencijoje aptarti
nefrologijos aktualijų. Šiais metais teorinė-praktinė konferenciją „Naujienos nefrologijoje“ vyks
kovo 15 d. Kauno muzikiniame
teatre.
Anot pirmajai konferencijos daliai
pirmininkausiančio Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų
(VUL SK) Nefrologijos centro direktoriaus doc. Mariaus Miglino, šiais
metais Tarptautinė nefrologų draugija
bei kitos nefrologus vienijančios asociacijos ragina atkreipti dėmesį į inkstų
transplantaciją.
„2011 m. VUL SK Nefrologijos centre buvo atliktos 47 transplantacijos iš
mirusio donoro ir 3 transplantacijos iš
gyvo donoro. Daugiau kaip du trečdaliai
visų nefrologijos centre teikiamų paslaugų yra trečio lygio terapinės, nefrologinės, chirurginės ar transplantacinės
paslaugos. Daugiau kaip ketvirtadalis

visų paslaugų yra teikiamos pacientams
po inksto transplantacijos. Per metus
Nefrologijos centre apie 50 pacientų
įtraukiami į aktyvų inkstų recipientų
sąrašą“, – sakė doc. M. Miglinas.
Jo teigimu, vertinant pacientų dabartines gydymo ir ištyrimo galimybes, VUL SK Nefrologijos centras gali
drąsiai konkuruoti su žinomiausiomis
nefrologijos paslaugas teikiančiomis
klinikomis. Kasmet VUL SK Nefrologijos centre gydoma iki 1500 ir konsultuojama daugiau nei 3000 pacientų.
Centre veikia trys padaliniai: Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyrius,
Dializių skyrius, kuriame per metus atliekama daugiau nei 9000 hemodializės
procedūrų, ir du gydytojų nefrologų bei
Peritoninės dializės kabinetai.
Inkstų ligų diagnozavimui centre
taikomi moderniausi tyrimo metodai
(inksto biopsija, šiuolaikiški imunologiniai bei radiologiniai tyrimai). Daugelio inkstų ligų auksiniu diagnostikos standartu laikoma inksto biopsija,
imunologinis ištyrimas ir galimybės
taikyti speciﬁnį gydymą, išgelbėjo ne
vieną pacientą nuo terminalinio inkstų
nepakankamumo išsivystymo. Centre

VUL SK Nefrologijos centro direktorius
doc. Marius Miglinas
atliekamos ir sudėtingos arterinės veninės jungties formavimo operacijos, implantuojami pastovūs centrinės venos
kateteriai, pacientai ruošiami peritoninei dializei bei mokomi ją atlikti.

LMB kviečia paminėti Knygnešio dieną
Kovo 16 d., penktadienį, 16 val.
Lietuvos medicinos bibliotekoje
(Kaštonų g.7, Vilnius) vyks renginys, skirtas Knygnešio dienai.
Lietuvos kultūros fondo Knygnešio
draugija ir Lietuvos medicinos biblioteka kviečia pagerbti knygnešius, spaudos
draudimo metais išsaugojusius lietuvišką spausdintą žodį ir jį skelbusius. Bus
demonstruojamas dokumentinis ﬁlmas
„Knygnešiai“ (režisierius Jeremiah Cullinane, operatorius Audrius Kemežys).
Tai bendras lietuvių ir airių kūrinys.

Airių poetas Gearoid Mac Lochlainn
ir lietuvių teatro režisierius Albertas
Vidžiūnas kartoja 19 amžiaus Lietuvos
knygnešių pavojų kupiną kelią. Knygnešiai, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėjo lietuvių kalbą, kontrabanda gabendami iš Prūsijos į Lietuvą knygas, žurnalus
uždraustais lietuviškais rašmenimis ir
dalindami jas pogrindinėse mokyklose.
Filmo herojai plaukia barža per Nemuną ir Tilžę, slaptais takais keliauja arklio
traukiamu vežimaičiu, kaip Jurgio Bielinio laikais. Keliaudami miškais ir upėmis, kiekvienas sužino kažką, ko nežino-

jo apie savo šalį, ir atranda vis daugiau
ryšių tarp gimtosios kalbos ir tapatybės.
Šis ﬁlmas primena pasauliui apie unikalią mūsų tautos kovą už savąją kalbą.
Taip pat bus pristatyta Knygnešio dienai skirta paroda „Gydytojams – knygnešiams Aušrą ir Varpą kėlusiems“, kurioje eksponuojamos fotokompozicijos
(autorius Juozas Valiušaitis) ir literatūra
iš Lietuvos medicinos bibliotekos fondų. Paroda veiks iki balandžio 13 d.
Renginį ves Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugijos pirmininkė dr.
Irena Kubilienė.
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