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Santariškių medicinos
miestelio naujienos
LEIDŽIA SANTARIŠKIŲ MEDICINOS ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA

REDAKCIJOS LAIŠKAS

AKTUALUS INTERVIU

„SMM vizija ir detalusis
planas iš kalbų ir popierių
virsta tikrove“
Liepos mėnesį vykusioje Santariškių medicinos įstaigų asociacijos konferencijoje Asociacijos prezidentu trečiai kadencijai perrinktas
prof. Arvydas Laurinavičius, viceprezidentu –
prof. Konstantinas Povilas Valuckas.

Sveiki,
viena populiariausių „Santariškių medicinos miestelio naujienų“ temų – miestelio infrastruktūros problemos. Neapsiėjome be šio klausimo gvildenimo ir
šiame numeryje. Liepos 20 dieną pasitarime Vilniaus
miesto savivaldybėje kalbėta apie galimybę pastatyti
Santariškėse vaikų darželį. Savivaldybės atstovai paprašė pateikti argumentuotą raštą dėl darželio reikalingumo ir nurodyti, kiek vaikų jį lankytų. Surinksime
šią informaciją iš įstaigų, o skaitytojų paprašytume atsakyti: „Jei šiandien Santariškėse būtų atidarytas vaikų darželis, ar vestumėte į jį savo vaikus?“ Atsakyti:
info@smia.lt.
Ačiū!

Vilniaus meras V.Navickas
susitiko su SMĮA nariais
Ta proga kalbiname prof. A.Laurinavičių.
Kaip įvertintumėte praėjusius SMĮA metus – kokie
didžiausi darbai padaryti, kokios pagrindinės problemos buvo iškilusios?
Pagrindinį dėmesį skyrėme Santaros slėnio „kūrybai“ –
kartu su partneriais ir valdžios institucijomis ieškojome
sprendimų, kaip būtų teisingiausia investuoti į inovatyvaus mokslo ir verslo sąveiką Vilniuje. Šis uždavinys kiek
priminė Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano
kūrimą pirmaisiais Asociacijos veiklos metais, tačiau šį
kartą buvo sudėtingiau: daugiau neapibrėžtumo, kelios
dešimtys mokslo ir verslo partnerių turėjo surasti bendrą
viziją, suderinti planus ir interesus. Buvome aktyvūs diskusijų dalyviai ir džiaugiamės, kad įtvirtinta perspektyvi
Santaros slėnio struktūra, apjungsianti biomedicinos, gyvybės mokslų, gamtos mokslų, biotechnologijų ir informacinių technologijų potencialą.

Santariškių medicinos miestelyje lankėsi Vilniaus miesto meras Vilius Navickas. Jis susitiko
su Santariškių medicinos įstaigų asociacijos
(SMĮA) nariais, aptarė aktualias problemas.

Kokiais pastaraisiais metais nuveiktais darbais labiausiai didžiuojatės ir dėl ko labiausiai gailitės?
Šiemet prasideda VUL Santariškių klinikų bei VU Vaikų ligoninės korpusų plėtra, kiek anksčiau naujose patalpose įsikūrė VU Onkologijos instituto mokslo padalinys.
Smagu, kad Santariškių medicinos miestelio vizija ir deta-

Susitikimo pradžioje Santariškių medicinos įstaigų asociacijos prezidentas prof. Arvydas Laurinavičius trumpai
papasakojo apie Santariškių medicinos miestelio (SMM)
plėtros perspektyvas: kokios įstaigos ir kur bus perkeltos,
kaip ši pertvarka įtakos paslaugų kokybę.
Vėliau buvo aptartos aktualiausios SMM problemos,
kurių pagrindinė – automobilių parkavimas. Akivaizdu,
kad automobilių stovėjimo apmokestinimas Santariškių
gatvėje šios problemos neišsprendė. Ją spręsti padėtų tik
įrengtos naujos parkavimo vietos. Daugiaaukštės aikštelės
numatytos ir jau prieš kelerius metus patvirtintame SMM
detaliajame plane.
Pasak mero V.Navicko, šis klausimas savivaldybėje jau
svarstytas ir apskaičiuota, kad tokių aikštelių eksploatacija
vargu ar atsipirktų, tad joks privatus investuotojas nenorės
imtis šio projekto. Savivaldybė tam lėšų neturi. SMĮA atstovai siūlė laikinai įrengti paprastas aikšteles, kurios tikrai
brangiai nekainuotų. Sutarta surengti savivaldybėje susitikimą, kuriame dalyvautų ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovai, ir surasti geriausią sprendimą šioje situacijoje.

nukelta į 2 psl.

nukelta į 2 psl.
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SMM KASDIENYBĖ?

SMĮA pasirašė sutartį dėl ES struktūrinės paramos
Liepos 31 d. Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas
Europos socialinio fondo agentūra ir Santariškių
medicinos įstaigų asociacija pasirašė projekto
ﬁnansavimo ir administravimo sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos teikimo projektui „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų
kvaliﬁkacijos kėlimas“.
Projektas bus ﬁnansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1SADM-06-K priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
viešajame sektoriuje“. Bendra projekto vertė – 981 244 Lt.
Projektui skiriama paramos suma sudaro 754 852 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. rugpjūčio
10 d., projekto trukmė – 24 mėn.

Projekte dalyvauja Vilniaus universiteto Onkologijos
institutas, Valstybinis patologijos centras, Vilniaus universiteto Imunologijos institutas ir Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas.
Projekto iniciatorius ir pareiškėjas – SMĮA.
Pagal projektą bus keliama Santariškių medicinos
įstaigų darbuotojų kvalifikacija, ugdomi jų profesiniai
ir bendrieji gebėjimai. Didžiausias dėmesys projekte
skiriamas žemesnės kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus
darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Įgyvendinant projektą bus gilinamos darbuotojų kokybės valdymo,
vadybos ir kitos žinios, taip pat bendrieji darbuotojų
gebėjimai, tokie kaip kompiuterinis raštingumas, bendravimas ir pan. Iš viso bus apmokyta 170 minėtų institucijų darbuotojų.

AKTUALUS INTERVIU

„SMM vizija ir detalusis planas iš kalbų ir popierių virsta tikrove“
atkelta iš 1 psl.

lusis planas iš kalbų ir popierių virsta tikrove. Šešeri SMĮA
veiklos metai tikrai nenuėjo veltui.
Džiugina ir mažytė, tačiau labai konkreti ir efektyvi
inovacija – vakuuminė transporto sistema, sujungusi VU
Onkologijos institutą, VUL Santariškių klinikas ir Valstybinį patologijos centrą. Esame parengę Valstybės investicijų projektą Santariškių medicinos miestelio įstaigoms,
tačiau, nesant lėšų, šios trys įstaigos įgyvendino bandomąjį projektą, kuris jau dabar leidžia greitai transportuoti
biopsinius mėginius patologijos ištyrimui. Jei anksčiau
atnešti operacijos metu pašalinto naviko mėginį skubiam
ištyrimui trukdavo 10-15 minučių, dabar mėginys atkeliauja per 1-2 minutes. Sutaupoma 10 minučių ligonio ir
personalo darbo laiko operacinėje... Ateityje išplėtus sistemą bus galima įstaigų viduje ir tarp jų greitai ir tiksliai
pristatyti laboratorinius mėginius, kraujo komponentus,
vaistus, dokumentus ir pan. Turime daugiau tokių idėjų,
gaila, kad atėjus sunkmečiui Asociacijos nariai daug jėgų

skiria savo ﬁnansams balansuoti. Kyla pavojus paskęsti
„išgyvenimo“ rūpesčiuose.
Tradicinis klausimas – kokie svarbiausi ateinančių
metų darbai?
Ateina Santaros slėnio įgyvendinimo etapas, daugiau
veiksime pernai sukurtos Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacijos rėmuose. SMĮA daugiau
dėmesio skirs bendriems infrastruktūros reikalams, visų
pirma, parkavimui ir vaikų darželio statybai. Šiuo metu
intensyviai dirbame su Vilniaus miesto savivaldybe, džiugina dalykiškas Vilniaus mero požiūris į mūsų problemas
ir pastangos ieškoti bendrų sprendimų. Kita svarbi kryptis, kur turime derinti savo veiksmus, yra informacinių
technologijų plėtra, leisianti padidinti mūsų įstaigų darbo
efektyvumą. Krizė - inovacijų metas, kito kelio nėra.
Ačiū už pokalbį.

SMM KASDIENYBĖ

Vilniaus meras V.Navickas susitiko su SMĮA nariais
atkelta iš 1 psl.

Susitikime su meru kalbėta ir apie transporto ribojimą
SMM teritorijoje. Dabar intensyvus eismas Santariškių
gatve trukdo įsukti į ligonines „Greitosios pagalbos“ automobiliams, kelia pavojų pėstiesiems – tiek darbuotojams,
tiek gydymo įstaigų pacientams. Kitose šalyse priimta, kad
transporto įvažiavimas į medicinos miestelių teritoriją ribojamas. Planuojama, kad tokiu keliu reikėtų eiti ir SMM,
tik, aišku, prieš tai įrengus parkavimo aikšteles, naująjį
kelią (įvažiavimą nuo Molėtų plento už Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės).
Kiti su meru aptarti klausimai – susisiekimo su SMM
visuomeniniu transportu galimybių praplėtimas, vaikų
darželio statyba.

Vilniaus meras V. Navickas (centre) susitikime su SMĮA nariais.
Dešinėje: SMĮA prezidentas prof. A. Laurinavičius, kairėje –
viceprezidentas prof. K. P. Valuckas
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SMM KASDIENYBĖ

SMĮA infrastruktūros problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje
Po susitikimo su Vilniaus meru Viliumi Navicku,
Santariškių medicinos miestelio susisiekimo
infrastruktūros problemos aptartos Vilniaus
miesto savivaldybėje vykusiame pasitarime.
Liepos 20 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje vykusiame pasitarime dalyvavo mero pavaduotojas Romas
Adomavičius, Miesto ūkio departamento bei Turto departamento Verslo ir paslaugų skyriaus, SĮ „Susisiekimo
paslaugos“ bei SMĮA atstovai: VUL Santariškių klinikų
direktorius infrastruktūrai Vaclovas Jurkuvėnas, VU Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir
plėtrai Algimantas Juocevičius bei SMĮA administratorius Aurimas Jaskonis.
Aptarus opiausias Santariškių medicinos miestelio problemas, ieškota būdų joms spręsti. Paprašyta, kad SMM
gydymo įstaigos pateiktų SĮ „Susisiekimo paslaugos“ automobilių stovėjimo vietų poreikį ir pasiūlymus, kur būtų
galima įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, atsižvelgiant į ateities perspektyvas. „Susisiekimo paslaugos“, gavusi šią informaciją, kartu su Miesto plėtros departamentu pakartotinai išanalizuos detaliuosius planus ir pateiks
konkrečius sprendimo variantus dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo.
Pasitarime taip pat aptartos komplikuotos eismo są-

lygos Santariškių gatvėje: sudėtinga ją pereiti, greitosios
pagalbos automobiliams sunku įsukti į ligonines ir pan.
Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius
pažadėjo atlikti monitoringą, išanalizuoti esamą situaciją
ir pateikti konkrečius pasiūlymus dėl papildomų šviesoforų pastatymo, dėl privačių vežėjų kelių eismo taisyklių
laikymosi, dėl papildomų ženklų pastatymo (pagrindinė/
nepagrindinė gatvė). Tam pačiam Eismo organizavimo
skyriui pavesta išanalizuoti situaciją ir pateikti pasiūlymus
dėl Naujosios g. nutiesimo nuo Molėtų pl. iki Santariškių
g., dėl galimybės praplatinti Skersinės g., dėl Skersinės g.
ir Molėtų pl. dviejų lygių sankryžos įrengimo.
Turto departamento Verslo ir paslaugų skyriui pavesta
parengti vaizdinę medžiagą, išanalizuoti esamą situaciją ir
pateikti galimus sprendimo būdus dėl prekybinių kioskų
reikalingumo SMM, dėl prekybinių kioskų sutvarkymo,
dėl prekių asortimento.
Paskutinis aptartas klausimas - vaikų darželio statybos
SMM. Pasiūlyta SMĮA parengti informacinį raštą ir išdėstyti argumentus dėl vaikų darželio reikalingumo Santariškių medicinos miestelyje bei pateikti informaciją, kiek
tiksliai yra vaikų pagal amžių grupės (pavyzdžiui, nuo
1- 3 m. ir nuo 4-6 m.).
Numatyti konkretūs darbai ir datos jiems atlikti. Gal jau
galima teigti, kad ledai pajudėjo?

SMM KASDIENYBĖ

„SICOR Biotech“ vadovams suteikti pramonininkų „Profesijos
riterio“ titulai
Dešimties metų veiklos sukaktį mininti Lietuvos biofarmacijos lyderė UAB „SICOR Biotech“
sulaukė ypatingo Lietuvos pramonininkų konfederacijos įvertinimo. Pripažindama ypatingus
bendrovės nuopelnus šalies verslui, konfederacija trims „SICOR Biotech“ atstovams įteikė „Profesijos riterio“ ženklus ir sertiﬁkatus.
„Labai džiaugiamės, kad Lietuvos pramonininkų konfederacijoje yra tokia puiki darbdavių komanda. Jie - Lietuvos švyturiai, įrodantys, kad lietuviškas intelektas gali sukurti aukštos pridėtinės vertės produktą“, - sakė Lietuvos
pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Rimvydas
Jasinavičius, įteikdamas „Profesijos riterio“ sertiﬁkatus.
Neseniai šešiasdešimties metų jubiliejų atšventusiam
bendrovės „SICOR Biotech“ vadovui prof. habil. dr. Vladui
Algirdui Bumeliui, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros skyriaus vadovui dr. Arūnui Vaitkevičiui bei gamybos vadovui Giedriui Žundai „Profesijos riterio“ titulas suteiktas už ilgametį darbą ir ištikimybę savo profesijai.
„Dėkoju visiems, kas kuria, puoselėja ir remia idėjas,
padedančias kurti pažangą ir geresnę ateitį. Niekada neabejojau, kad būtina turėti tikslą ir jo nuosekliai siekti.
Šiuo principu visada vadovaujuosi savo darbe“, – dėkojo
UAB „SICOR Biotech“ generalinis direktorius Vladas Algirdas Bumelis.

Lietuvos pramonininkų konfederacija „Profesijos riterio“ apdovanojimą teikia nuo 2002 m. Šis titulas skiriamas
už ypatingus nuopelnus Lietuvos verslui, jis skiriamas žymiems šalies žmonėms už atsidavimą ir ištikimybę savo
profesijai, eleganciją bei etikos puoselėjimą, gerus veiklos
rezultatus.
UAB „Sicor Biotech“ yra keturis kartus pripažinta Lietuvos metų eksportuotoja, o bendrovės sukurtiems medikamentams „Realdiron Set“ ir „Tevagrastim“ buvo suteiktas
metų gaminio titulas. Įmonės vadovas prof. V. A. Bumelis – Lietuvos mokslo premijos ir Nacionalinės pažangos
premijos laureatas, jam taip pat suteiktas Švedijos Inovacijų apdovanojimas, Lietuvos mokslo ir verslo bendradarbiavimo apdovanojimas „Gyvybės medis“, daugelis kitų
garbingų apdovanojimų.

„Profesijos riterio“ nominacija įteikta prof. habil. dr.
V. A. Bumeliui
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Valstybiniame patologijos centre įdiegta elektroninio parašo
sistema
Valstybinio patologijos centro informacinėje
sistemoje „PathIS“ įdiegtas elektroninio pasirašymo modulis leidžia patologijos tyrimų
atsakymus pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Naudojama elektroninio parašo formavimo
programinė įranga „Justa GE“.
Pagal LR Elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnį,
saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvaliﬁkuotu
sertiﬁkatu, turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose (popieriniuose) dokumentuose. Nebespausdinant ir nebepasirašant atsakymo popieriuje, sutrumpėja
tyrimo trukmė, taupomi kaštai, specialistų darbo laikas ir
gamtos ištekliai. VPC aptarnaujamos įstaigos gali visiškai
atsisakyti popierinių dokumentų archyvavimo, o kaupti
elektroniniu parašu pasirašytus atsakymų duomenis elektroninėse laikmenose ar integruoti juos į savo informacines sistemas. VPC direktoriaus Arvydo Laurinavičiaus
nuomone, žengtas svarbus žingsnis taikant informacines
technologijas patologijos tyrimų kokybei gerinti.
2006 metų rugsėjo mėnesį VPC įdiegus patologijos tyrimų informacinę sistemą „PathIS“, atsivėrė naujos gali-

mybės patologijos tyrimams modernizuoti. 2007 m. buvo
sukurtas elektroninio tyrimų užsakymo ir peržiūros modulis. Aptarnaujamos įstaigos, pildančios elektroninę tyrimo užsakymo formą, gali prisijungti prie VPC informacinės sistemos ir matyti tyrimo duomenis. Jei tyrimas nėra
užbaigtas, galima sužinoti, kada jis užregistruotas VPC,
kada laboratorija pagamino preparatus, koks specialistas
atlieka tyrimą. Prie sistemos gydytojai gali prisijungti iš
savo kompiuterio, įvesdami slaptažodį. Elektroninio tyrimų užsakymo ir stebėjimo sistema ne tik mažina darbo
sąnaudas, pagreitina tyrimų registracijos ir rezultatų siuntimo procesą, bet ir leidžia išvengti duomenų įvedimo bei
perdavimo klaidų. Sistemos naudą jau pajuto daugelis
VPC aptarnaujamų įstaigų. Šiuo metu elektroniniu būdu
užsakoma maždaug 70 proc. visų VPC atliekamų biopsinių ir daugiau nei 40 proc. citologinių tyrimų.
Dar vienas svarbus siekis modernizuojant sveikatos sistemos informacines sistemas – patologijos tyrimų diagnozių integravimas į tyrimus užsakančių įstaigų informacines sistemas. Dabar tokia galimybe naudojasi Vilniaus
universiteto ligoninė Santariškių klinikos ir VšĮ „Centro
poliklinika“. Ateityje svarstoma galimybė integruoti patologijos tyrimų informacines sistemas su nacionaline
e.sveikatos sistema.

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Ligoninei paaukoti pinigai tarnauja kilniam tikslui
Į Lietuvos tūkstantmečio paminėjimą ir Dainų
šventę atvykę Amerikos lietuviai aplankė Vilniaus universiteto Vaikų ligoninę.
Gintautas ir Ramunė Vitkai, Regina ir Jurgis Jogos, Violeta ir Mindaugas Gedgaudai apžiūrėjo Vaikų traumatologijos skyrių, Nudegimų ir plastinės chirurgijos poskyrį,
prie kurio atnaujinimo savo lėšomis prisidėjo labdaros
ir paramos organizacijos „Lietuvos vaikų vilties“ Los Andželo skyrius, užsuko į Neišnešiotų naujagimių skyrių,
kuriame šiuo metu Amerikos lietuvių lėšomis atnaujinama didžioji Neonatologijos centro Neišnešiotų naujagimių skyriaus dalis, pabendravo su gydytojais ir pacientais
Vaikų onkohematologijos skyriuje, kuriame Gintauto ir
Ramunės Vitkų lėšomis suremontuotos keturios palatos.
Gražina Liautaud ir ponai Kaunai apžiūrėjo Vaikų ausų,
nosies ir gerklės ligų, Vaikų traumatologijos skyrius, Priimamuosius ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių,
prie kurių atnaujinimo Amerikos lietuviai yra prisidėję
ne tik lėšomis, bet ir asmenine pagalba mūsų gydytojams,
kėlusiems kvaliﬁkaciją JAV.
VU Vaikų ligoninė bendrauja su „Lietuvos vaikų vilties“
organizacija, kurios pirmininkė yra p. Gražina Liautaud,
nuo 1993 m. Amerikos lietuviai padėjo VU Vaikų ligoninės ortopedams–traumatologams įgyti vertingos patirties, aprūpino naujausiais instrumentais, implantais, apa-

ratūra, padėjo įdiegti naujas operacijų technologijas.
„Lietuvos vaikų vilties“ labdaros ir paramos organizacijos surinktomis labdaros lėšomis buvo suremontuotos
Vaikų traumatologijos skyriaus, Nudegimų ir plastinės
chirurgijos poskyrio palatos, Vaikų ortopedijos skyriui
nupirkta ortopedinių lovų, urodinaminių tyrimų aparatas, įrengta ventiliacija, pakeisti ligoninės langai, atnaujintas Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius.
Pasak „Lietuvos vaikų vilties“ Los Andželo skyriaus pirmininkės Danguolės Navickienės, Amerikos lietuviai aukoja labai dosniai. Aukoja ne tik senosios kartos lietuviai,
bet ir jų vaikai su šeimomis, jau gimę ir užaugę Amerikoje.

Amerikos lietuviai VU Vaikų ligoninėje
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Prezidentės sveikata rūpinsis
VUL Santariškių klinikų
gydytojai
Prezidentės Dalios Grybauskaitės asmeniniais
gydytojais tapo VUL Santariškių klinikų gydytoja Jolita Jakutienė ir gydytojas med. dr. doc.
Vytautas Kasiulevičius.
Juos, vadovaudamasis Prezidento įstatymu, paskyrė
sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas.

Meno teritorija – Vaikų
ligoninėje
Pusantro mėnesio trukusiame projekte „Meno
teritorija“, kuris yra vienas iš nacionalinės
programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009“ edukacinės meno programos „Europos
menų mokykla“ projektų, jaunieji menininkai
sukūrė daugiau nei 200 darbų. Iki rudens pradžios jie turėtų užpildyti viešas Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės erdves.
Birželio pradžioje dvidešimt jaunų menininkų iš Lietuvos ir užsienio šalių kartu su dėstytojais iš Didžiosios
Britanijos, Airijos bei Lietuvos kūrė tapybos, graﬁkos,
skulptūros, fotograﬁjos darbus, veltinio žaislus ir interjero
dizaino elementus. Šiuo metu dalis menininkų darbų jau
puošia VU Vaikų ligoninės erdves, o likusius, sudėtingesnės konstrukcijos ar iš kelių dešimčių detalių susidedančius kūrinius, planuojama čia įkurdinti iki vasaros pabaigos. Rugsėjį projekto darbų katalogas ir visi menininkų
ligoninei padovanoti kūriniai bus pristatyti visuomenei.
„Meno teritorijos“ rengėjai patirties sėmėsi iš Didžiosios
Britanijos projektų. Šioje šalyje atlikti tyrimai įrodo, kad
jaukioje ir draugiškoje aplinkoje gydomi ligoniai greičiau
sveiksta, patiria mažiau streso ir vartoja mažiau vaistų.

Gydytoja J. Jakutienė ir gydytojas med. dr. doc. V. Kasiulevičius

Europos pediatrų kongrese
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Pediatrijos centro vadovas prof.
habil. dr. Vytautas Usonis liepos 3-6
dienomis dalyvavo Maskvoje vykusiame tarptautiniame 4-ajame Europos pediatrų kongrese.
Prof. V. Usonis buvo šio kongreso
organizacinio komiteto narys, plenariniame posėdyje skaitė pranešimą
„Vakcinos
nuo žmogaus papilomos
Prof. V. Usonis
Pediatrijos
viruso skiepijimas paaugliams“ , sakongrese Maskvoje telitiniame simpoziume – „Invazines
ligas sukeliančių pneumokokų serotipai“, dalyvavo apvaliojo stalo pirminės sveikatos priežiūros
klausimais diskusijoje.
„Manau, Lietuvoje galėtume vaikų sveikatai skirti daugiau dėmesio valstybės lygiu: inicijuoti pažangias sveikatinimo ir ligų prevencijos programas, įdiegti sveiko vaiko
priežiūros pasą, tobulinti skiepų programą“, - pasiklausęs
kolegų iš kitų šalių patirties sakė prof. V. Usonis.
Kongrese dalyvavo daugiau nei 3,5 tūkst. įvairių šalių
gydytojų ir mokslininkų. Kongreso atidarymo dieną juos
sveikino Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas.
KVIEČIAME Į PARODĄ

Tapybos paroda „Atvirukas
mamai“

Meno projektas VU Vaikų ligoninėje

Liepos 22 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7) atidaryta Sigitos
Puodžiūtės tapybos paroda „Atvirukas
mamai“.
S. Puodžiūtė baigė biologijos mokslų
studijas Vilniaus universitete. Dirbdama mikrobiologe, mokėsi dailės.
Pirmąją parodą S. Puodžiūtė skiria
Parodos autorė
S.Puodžiūtė dirba mamai, norėdama padėkoti už jos įskieVUL Santariškių pytą meilę supančiam pasauliui.
klinikų
Paroda Lietuvos medicinos bibliotebibliotekoje
koje veiks iki rugpjūčio 28 d. Kviečiame
apsilankyti.
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Ar jau spėjote
pasidžiaugti vasara ?

www.vasara.lt : )

Mokslininkai mano, kad grybai
gali būti svarbus ginklas kovojant
su gripu, rašo „The Telegraph“.

www.grybas.lt : )

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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