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ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Vaikų ligoninėje – naujos
reabilitacijos paslaugos vaikams
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninei įgijus atitinkamą licenciją, šiuolaikiškai įrengtame Fizinės
medicinos ir reabilitacijos skyriuje pradėtos
teikti naujos stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams.
Mažiesiems pacientams teikiamos šios reabilitacijos paslaugos:
• III lygio stacionarinė reabilitacija (Reabilitacija III) ir
II lygio stacionarinė reabilitacija (Reabilitacija II) vaikams, sergantiems sunkiomis nervų sistemos ligomis
(po sunkių galvos smegenų traumų, nugaros smegenų
sužalojimų, sergantiems vaikų cerebriniu paralyžiumi,
po sudėtingų ortopedinių operacijų ir kt.);
• ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos vaikams, turintiems atramos – judamojo aparato pažeidimų, sergantiems nervų sistemos bei kvėpavimo sistemos ligomis.
Šiais metais ligoninė yra numačiusi išplėsti ir pagerinti
ambulatorinių reabilitacijos paslaugų kokybę ir efektyvumą, panaudodama Europos Sąjungos struktūrinių fondų
remiamos programos lėšas. Už jas ketinama rekonstruoti
patalpas, įsigyti medicinos įrangos kineziterapijos salei.
Pasak Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjos Juditos Doveikienės, III lygio stacionarinės reabilitacijos paslaugos vaikams pradėtos teikti pirmą kartą Lietuvoje ir tik šioje ligoninėje. Tam tikslui skyriuje įkurta
dešimt lovų, dirba aukščiausios kvaliﬁkacijos reabilitacijos specialistų komanda: ﬁzinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutas, logopedas,
psichologas, masažuotojai, ﬁzinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos bei socialinis darbuotojas. Kiekvienam
pacientui sudaroma individuali reabilitacijos programa,
numatomi jos tikslai, apmokomas ligonis ir jo artimieji, o
prireikus po gydymo sudaromos individualios programos

REDAKCIJOS LAIŠKAS

Sveiki,
Tradiciškai trumpai – geros naujienos iš Santariškių
medicinos miestelio. Taip norisi atkreipti Jūsų dėmesį,
kad neigiamos informacijos sraute yra ir šis tas gero:
rėmėjų lėšomis įsigyjame naujos įrangos, pradedame
teikti naujas paslaugas, sulaukiame garbingų svečių,
pelnome apdovanojimų ir pan. Apie visa tai plačiau
paskaitykite šiame „Santariškių medicinos miestelio
naujienų“ numeryje.
Dar maža gerų naujienų? Apsižvalgykite – aplink
pats vasaros žaliavimas, žydėjimas. Sakote, šalta ir lietinga šiemetinė vasara? Na, užtat ne per karšta.
Malonaus skaitymo!
pacientui namuose. Jei reikia, pritaikomi įvairūs ortopediniai gaminiai ir kompensacinė technika.
Stacionarinei ir ambulatorinei reabilitacijai siunčiami
tie pacientai, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo
lieka biosocialinių funkcijų sutrikimų. Vaikams, kuriems
po pirmojo etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija, gali
būti iškart skiriama trečiojo etapo ambulatorinė reabilitacija II (16 apsilankymų).
Reabilitacijos paslaugoms gauti pacientai į Vilniaus universiteto Vaikų ligoninę gali būti siunčiami iš stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

Vaikų ligoninėje jau teikiamos ir III lygio stacionarinės
reabilitacijos paslaugos

VUL Santariškių klinikų Kraujagyslių chirurgijos skyriui – 5-eri
VUL Santariškių klinikų generalinio direktoriaus prof. Aleksandro Laucevičiaus iniciatyva
2004 m. birželio 1-ją buvo įkurtas Kraujagyslių
chirurgijos skyrius.
Pasak prof. A. Laucevičiaus, Kraujagyslių chirurgijos
skyrius buvo įsteigtas vystantis naujoms diagnostikos ir
gydymo technologijoms, ypač organų ir audinių transplantacijai, taip pat siekiant, kad Santariškių klinikos tap-

tų multiproﬁline ligonine.
Tuo metu Kraujagyslių chirurgijos skyrius savo darbą
pradėjo Pilvo chirurgijos centro sudėtyje. Skyriaus vedėju
tapo dr. Marijus Gutauskas, vyr. slaugytoja – Gražina Ivanauskaitė. Skyriuje ėmė formuotis aukštos kvaliﬁkacijos
gydytojų-kraujagyslių chirurgų kolektyvas: gydytojai Ingrida Ašakienė, Robertas Breivis, Sigitas Tvarionavičius,
Milda Žilinskienė bei Arūnas Mačiekus. Vėliau, maždaug
nukelta į 2 psl.
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Sėkminga habilitacijos
procedūra
Balandžio 28 d. VU Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje dr. Edita Mišeikytė Kaubrienė sėkmingai atliko
habilitacijos procedūrą biomedicinos mokslų srities medicinos kryptyje (07B), pateikusi mokslo darbų apžvalgą
„Skydliaukės vėžys Lietuvoje: sergamumo ir diagnostikos
sąsajos“ viešai nagrinėti atvirame Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos posėdyje.
Nuoširdžiai sveikiname habilituotą daktarę Editą Mišeikytę Kaubrienę!

Kolegų gėlės sėkmingai atlikus habilitacijos procedūrą:
E. Mišeikytę Kaubrienę sveikina VU Medicinos fakulteto
Pulmonologijos ir radiologijos klinikos vedėjas, VU ligoninės
Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centro
direktorius doc. Remigijus Nargėla

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS
atkelta iš 1 psl.

VUL Santariškių klinikų Kraujagyslių chirurgijos skyriui 5-eri
po metų prie jų prisijungė gydytojai Vaidas Zabulis, Ilona
Taluntienė, Rolandas Dagilaitis bei Birutė Vaišnytė.
Vėliau, 2006 m., sujungus Kraujagyslių chirurgijos skyrių,
Konsultacinį kraujagyslių chirurgo kabinetą, integravus radiologinę tarnybą, buvo įkurtas Kraujagyslių rekonstrukcinės ir endovaskulinės chirurgijos centras. Centro direktoriumi buvo išrinktas doc. Gintaris Vilkevičius.
Šiuo metu Kraujagyslių chirurgijos skyriaus komandą
sudaro skyriaus vedėjas med. m. dr. Marijus Gutauskas,
vyr. slaugytoja Laimina Sulienė, gydytojai-kraujagyslių
chirurgai: doc. konsultantas Mykolas Sučila, med. m. dr.

Vaidotas Zabulis, med. m. dr. Ilona Taluntienė, med. m. dr.
Ingrida Ašakienė, gydytojai Birutė Vaišnytė, Robertas Breivis, Sigitas Tvarionavičius, Arūnas Mačiekus.
Kraujagyslių rekonstrukcinės ir endovaskulinės chirurgijos centre teikiamos šios paslaugos:
• ambulatorinės ir stacionarinės konsultacijos;
• kraujotakos ultragarsiniai ir kiti neintervenciniai tyrimai;
• kraujagyslių intervenciniai tyrimai;
• kraujagyslių intervencinės endovaskulinės procedūros;
• kraujagyslių chirurginis gydymas.

M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondo dovana
Mstislavo Rostropovičiaus paramos ir labdaros
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ valdybos pirmininkė Rasa Kubilienė kartu su kitomis fondo
atstovėmis lankėsi Vilniaus universiteto Vaikų
ligoninės Naujagimių intensyviosios terapijos
skyriuje ir apžiūrėjo fondo lėšomis ligoninės
įsigytą naujagimių reanimacijos stalelį „Giraﬀe
Warmer“, kainavusį beveik 75 tūkst. litų.
R.Kubilienė džiaugėsi įsitikinusi, kad nelengvai surenkamos labdaros lėšos padeda įsigyti labai reikalingos ir
funkcionalios įrangos.
Dėkodamas fondui už paramą ligoninei, Naujagimių
intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas dr. Arūnas Liubšys teigė, kad šiuo metu tai pats moderniausias ligoninės
turimas neišnešiotiems ir sergantiems naujagimiams
operuoti bei slaugyti skirtas šildomas stalelis. Jis labai
ergonomiškas, turi integruotas elektronines svarstykles,
hemoglobino įsotinimo deguonimi matuoklį, efektyvią
ligonio šildymo sistemą, koncentruotos šviesos šaltinį ir
atlieka daug kitų svarbių funkcijų. Gydytojo teigimu, šių
pacientų gydymui ir slaugai būtina ne tik labai kvaliﬁkuota gydytojų ir slaugytojų priežiūra, bet ir moderni įranga,
garantuojanti saugią, atitinkamos temperatūros aplinką
per operaciją ir po jos.

Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje, kur teikiama neatidėliotina pagalba kritinių būklių išnešiotiems
ir neišnešiotiems naujagimiams, kasmet gydoma per 300
naujagimių, iš kurių apie 80-90 operuojami dėl įvairių
apsigimimų ar ligų. Beveik pusė naujagimių, gydomų
skyriuje, – neišnešioti, t.y. gimę anksčiau nei 37 nėštumo
savaitės. Ir iš operuotų, ir iš neišnešiotų naujagimių išgyvena apie 95 proc.
M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondas Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės pacientams padeda
nuo 2003 m.

Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje – prie fondo
dovanoto reanimacijos stalelio.
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„SICOR Biotech“ – „Lietuvos metų eksportuotojas“
Birželio 23 d. Vilniaus rotušėje vykusiame Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) šventiniame 20 metų
sukakties renginyje Lietuvos įmonės įvertintos už lietuviškos kilmės produkcijos ir paslaugų sėkmingą pristatymą
užsienio rinkose. Siekiant pristatyti įmonių laimėjimus
eksporto srityje ir bet kokiomis ekonominėmis aplinkybėmis padėti išlikti pastebimomis tiek šalyje, tiek pasaulyje,
taip pat paskatinti visus Lietuvos gamintojus bei paslaugų

teikėjus didinti eksportą, diegti pažangiausias technologijas,
kokybės ir vadybos sistemas, eksportuotojams įteikti prizai.
Susumavus praėjusių metų šalies įmonių eksporto rodiklius, medaliai „Lietuvos metų eksportuotojas 2008“
buvo įteikti keturiolikai šalies gamintojų ir paslaugų teikėjų. Nugalėtojų gretose ir UAB „SICOR Biotech“!
Sveikiname kolegas su dar vienu svarbiu įvertinimu!

VU Onkologijos institute viešėjo Naujiena Lietuvoje gydant
Norvegijos ambasadorius
melanomą ir sarkomą
Birželio 9 d. Norvegijos ambasadorius Lietuvoje
Steinaras Gilas domėjosi Norvegijos ﬁnansinio
mechanizmo projekto „Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio
gydymo užtikrinimas Lietuvoje“ vykdymu.
Drauge su ambasadoriumi S. Gilu VU Onkologijos institute viešėjo Norvegijos užsienio reikalų ministerijos atstovės Vibeke Rysst-Jensen ir Berit Helene Pettersen,
Norvegijos ﬁnansinių mechanizmų biuro atstovai Jonas
Gunnaras Aasenas bei Andersas Flockas Bachmannas.
Užsienio svečius lydėjo Lietuvos ﬁnansų ministerijos bei
Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai.
Susitikime apie VU Onkologijos instituto struktūrą bei
veiklos sritis svečiams papasakojo VUOI direktoriaus pavaduotojas mokslui prof. Ričardas Rotomskis. Norvegijos
ﬁnansinio mechanizmo projekto koordinatorius prof. Narimantas Evaldas Samalavičius perskaitė išsamų pranešimą apie jau padarytus bei vykdomus projekto darbus.
Po prof. N. E. Samalavičiaus pranešimo vyko gyva diskusija: svečiai domėjosi ne tik šiuo projektu, bet ir atrankinėmis
sveikatos patikros programomis bei jų rezultatais Lietuvoje.
Pasitarime taip pat dalyvavo partnerių – VUL Santariškių klinikų ir KMUK – atstovai.

Pasibaigus pasitarimui: ambasadorius Steinaras Gilas
(viduryje) ir VUOI direktoriaus pavaduotojas mokslui prof.
Ričardas Rotomskis (dešinėje)

VUL Santariškių klinikose atliktos dvi procedūros, skirtos melanomai ir sarkomai gydyti. Šios
procedūros - pirmos Lietuvoje. Jos vadinamos
izoliuotos galūnės infuzijomis.
„Šios procedūros atliekamos bendradarbiaujant onkologams, kraujagyslių chirurgams bei anesteziologamsreanimatologams ir yra įmanomos tik multidisciplininėse
universitetinėse klinikose, tokiose, kaip mūsų ligoninė“, –
pasakojo VUL Santariškių klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro Onkologijos chemoterapijos skyriaus vedėja dr. Birutė Brasiūnienė.
Minėtos procedūros metu pacientas užmigdomas. Į
stambiąsias rankos arba kojos kraujagysles įvedami kateteriai. Galūnė stipriai užspaudžiama ir į kateterius leidžiami vaistai, kurie žudo auglio ląsteles. Vaistai patenka tik į
galūnę su naviku. Kadangi procedūros metu rankos arba
kojos kraujotaka izoliuota nuo organizmo, medikai gali
skirti dideles vaistų dozes – dešimtis kartų didesnes nei
lašinant vaistus į veną. Jau po kelių dienų auglio ląstelės
pradeda žūti ir jis mažėja, o dažnai ir visai išnyksta. Atsakas į gydymą pasiekiamas iki 80 proc. pacientų.
Pasak dr. Birutės Brasiūnienės, svarbus šios procedūros pranašumas – sunaikinami smulkūs, nei akimis, nei
tyrimais nematomi ligos židiniai – mikrometastazės. Be
to, išvengiama sudėtingos ir traumuojančios operacijos ar
spindulinio gydymo.
Melanoma ir sarkoma yra tokios vėžio rūšys, kurios
dažnai būna atsparios įprastiems gydymo metodams.
Melanoma – odos vėžys – per metus Lietuvoje diagnozuojama daugiau nei 200 žmonių. Apie 100 melanoma
sergančių pacientų per metus miršta nuo šios ligos. Sarkoma – minkštųjų audinių bei kaulų vėžys – per metus
nustatoma kiek daugiau nei 100 naujų atvejų, daugiau nei
pusė pacientų miršta.
Pirmąsias izoliuotos galūnės perfuzijos procedūras 1952
m. atliko amerikiečių gydytojai Creech ir Krementz Naujajame Orleane. Pirmieji rezultatai paskelbti 1958 m. Nuo
tada šios procedūros tapo standartu išplitusios galūnės
melanomai ir sarkomai gydyti. Įvertinus Lietuvos žmonių
sergamumą šiomis ligomis, per metus izoliuotos galūnės
infuzijos galėtų būti atliekamos apie 40 pacientų.
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Akvarelių paroda „Tegu saulė
Lietuvoj...“
Birželio 23 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje
(Kaštonų g. 7) atidaryta Ramūnės Lebedytės
akvarelių paroda „Tegu saulė Lietuvoj...“.
Dailėtyrininkė ir dailės pedagogė, Lietuvos dailininkų
sąjungos narė, Vilniaus akvarelės sekcijos pirmininko pavaduotoja R. Lebedytė parodose dalyvauja nuo 1973 m.
Jos darbai eksponuoti keturiuose pasaulio žemynuose –
Šiaurės Amerikoje, Azijoje, Afrikoje ir Europoje. Ji dalyvavo dešimtyje tarptautinių akvarelės plenerų, surengė 25
personalines parodas Lietuvoje ir kitose šalyse.
R. Lebedytės akvarelių paroda veiks iki liepos 17 d.
Kviečiame apsilankyti.

VU Medicinos fakultetą baigė
66-oji laida
Aukštojo mokslo baigimo diplomai šiemet įteikti 323
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto absolventams.
Tai viena gausiausių laidų per visą fakulteto istoriją. Iš
viso per pokarį Vilniaus universiteto Medicinos fakultete
parengta per 9 000 įvairių sričių specialistų.

Magnetinio rezonanso
tomograﬁjos tyrimai VU Vaikų
ligoninėje
Nuo birželio vidurio Vilniaus universiteto Vaikų
ligoninės Radiologijos skyriuje ambulatoriniams
ir stacionaro pacientams atliekami magnetinio
rezonanso tomograﬁjos tyrimai.

R. Lebedytės akvarelių parodoje
RENGINIAI

Santariškių klinikose –
labdaringas koncertas
Birželio 25 d. VUL Santariškių klinikų I-joje Didžiojoje
auditorijoje įvyko „Clinica Musicalis“ labdaringas koncertas, skirtas „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“
paminėjimui.
Koncerte dalyvavo: Irena Milkevičiūtė (sopranas), Vaidas Vyšniauskas (tenoras); trio „Muzica Camerata Baltica“: Leonidas Melnikas (fortepijonas), Borisas Traubas
(smuikas), Valentinas Kaplūnas (violončelė); Audronė
Juozauskaitė (fortepijonas), Andrius Apinis (tenoras),
Letvidas, Miglė bei Violeta Česaičiai.
Koncertą vedė Loreta Mukaitė Sungailienė.
„Clinica Musicalis“ - VUL SK padalinys, jau šeštus metus rengiantis muzikos terapijos koncertų ciklus, skirtus
pacientams bei ligoninės personalui.

Koncerto akimirka

Tai pirmo pasirinkimo saugus tyrimas, kuris gali būti
skiriamas esant įvairiai neurologinei patologijai (epilepsijai, intrakranijinei hipertenzijai, galvos smegenų augliams,
hidrocefalijai, vystymosi anomalijoms ir kt.); kaulų – sąnarių sistemos patologijai (raiščių, raumenų traumoms,
uždegimams, augliams, kelio sąnarių meniskų patologijai,
kaulų augliams ir kt.); stuburo patologijai (diskų degeneraciniams – distroﬁniams pakitimams, diskų išvaržoms,
spondiloitui, spondilodiscitui, augliams, nugaros smegenų pokyčiams, vystymosi anomalijoms).
VU Vaikų ligoninės Radiologijos skyriaus vedėjos Eglės
Stašienės teigimu, jų poreikis ligoninėje siekia iki 200 tyrimų per mėnesį.
Šiam tyrimui pacientai priimami iš anksto užsiregistravę.
Tyrimo kaina – 280,50 Lt. Planuojama, kad ligoninei sudarius sutartį su Valstybine ligonių kasa, pacientams, turintiems tinkamai įformintus siuntimus, magnetinio rezonanso tomograﬁjos tyrimas bus kompensuojamas. Telefonas
pasiteirauti ir registruotis (8 5) 2492452.

Naujasis magnetinio rezonanso tomografas VUVL
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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