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Pradėjo veikti vakuuminio
pašto sistema
Gegužės 18 d. Santariškių medicinos miestelyje
pradėjo veikti vakuuminio pašto sistema.
Pirmoji iš VU Onkologijos instituto
ir iš VUL Santariškių klinikų į Valstybinį patologijos centrą atkeliavusi
„siunta“ – kapsulė su gėlės šakele. Susirinkusieji galėjo įsitikinti, kad, įdiegus vakuuminio pašto sistemą, siuntų
perdavimo laikas sutrumpėjo iki 10
kartų: anksčiau pristatyti medžiagą į
VPC iš VUOI užtrukdavo 10 minučių,
įdiegus sistemą – tik 1 minutę, iš VUL
Santariškių klinikų – 15 minučių, dabar – 2 minutes. Naudojama moderni
RFID sistema užtikrina siuntimo saugumą.
Vakuuminio pašto sistema buvo pristatyta į Santariškių medicinos įstaigų
asociacijos posėdį susirinkusiems vadovams.
Kapsulė
Šių darbų pradžia – 2006 m., kai buvo
parengtas projektas dėl vakuuminio pašto sistemos diegimo. Kitas žingsnis buvo praėjusių metų pabaigoje pasirašyta sutartis su UAB „Hansab“, kuri pradėjo realizuoti
šį projektą. Miestelyje diegiama Vokietijos kompanijos
SWISSLOG vakuuminio pašto sistema – tai technologinis sprendimas, suteikiantis galimybę logistiniu vamzdžių
tinklu sujungti pastatų kompleksus bei automatizuoti jų
valdymą kompiuteriais. Viena iš pagrindinių pritaikymo
sričių – sveikatos apsaugos sektorius. Sistemos taikomos
nukelta į 2 psl.

Sveiki,
rašant šią redakcijos skiltį televizorius transliavo reportažą iš medikų streiko prie Seimo, visa žiniasklaida nepaliaujamai skaičiavo krizės padarinius. Tačiau į
laikraštį dėliojamos naujienos nebuvo pesimistinės: VU
Vaikų ligoninė už paaukotas lėšas įsigijo modernų lazerį, VUL Santariškių klinikose atidaryta nauja, analogų
Rytų Europoje neturinti hibridinė operacinė, VU Onkologijos institute pacientus priima atnaujintas Atvirų
izotopų blokas ir pan.
Malonaus skaitymo!
Leidėjai
ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

TV3 „Išsipildymo akcija“
padėjo Vaikų ligoninei įsigyti
modernų lazerį

Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje TV3 „Išsipildymo akcijos” rengėjams buvo pristatytas už
akcijos metu paaukotas lėšas nupirktas lazeris,
kainavęs beveik 200 tūkst. litų.
Vaikų ligoninės gydytojai dėkojo kasmetinio paramos
projekto rengėjams ir Lietuvos žmonėms, kurių pastangomis ligoninė jau ne pirmą kartą įsigyja labai reikalingos modernios įrangos. Ligoninės gydytojai akcijos rengėjams pademonstravo ne tik lazerį, bet ir už 2007 metų
TV3 paramos akcijos lėšas įsigytą echoskopą bei ortopedinį įtvarą, vadinamąjį „Halo švarką“, reikalingą vaikams
po stuburo operacijų.
Pasak Vaikų ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjo, vaikų
chirurgo Ginto Pošiūno, naujuoju „Nd:YAG“ lazeriu per
metus bus galima atlikti 400
procedūrų. Jis itin naudingas
vaikų hemangiomoms gydyti:
neįsisenėjusių hemangiomų
atvejais po vienos procedūros
kraujagyslinio darinio augimas sustabdomas 90 proc. Lazerinis gydymo metodas praverčia ir operuojant blužnį,
kepenis, kitus parenchiminius
organus. Jis taip pat taikomas
nukelta į 2 psl.

VPC technologė Sandra Dedelaitė laukia prie terminalo
atvykstančių mėginių

Nomeda Marčėnaitė per TV3 akcijos rezultatų
pristatymą Vaikų ligoninėje
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atkelta iš 1 psl.

Pradėjo veikti vakuuminio pašto sistema
siųsti biopsinę medžiagą, kraujo maišelius į operacines,
mėginius į laboratorijas, vaistus iš sandėlių, dokumentus
iš saugyklų į kabinetus ir t. t.
Pirmu etapu įdiegtos trys siuntimo–priėmimo stotys,
kurių pagalba gali keliauti biopsinė medžiaga. Stotys
įrengtos Valstybiniame patologijos centre, VUL Santariškių klinikose ir VU Onkologijos institute už įstaigų lėšas.
Sistemą įdiegusios UAB „Hansab“ generalinis direktorius
Darius Žekonis džiaugėsi, kad Santariškių medicinos miestelyje įdiegta vakuuminio pašto sistema leis optimizuoti logistinius procesus, taps geru pavyzdžiu tolimesnei plėtrai.
Dabar padaryti darbai – tai tik pirmasis žingsnis įgyvendinant vakuuminio pašto idėją: SMĮA parengtas projektas Santariškių medicinos miestelyje įrengti 120 siuntimo–priėmimo stočių, kurios tarnaus ne tik kaip išorinė,
bet ir kaip vidinė logistikos priemonė.
Diegiant sistemą buvo daug konsultuotasi su įstaigų
specialistais, kokiose vietose patogiau statyti stotis, kaip
turi veikti sistema, kaip užtikrinti siunčiamos medžiagos
saugumą. Darbai baigti gegužės viduryje, diegimas užtruko apie keturis mėnesius. Nutiesta virš 1200 m plastikinių
vamzdžių, sumontuotos trys siuntimo–priėmimo stotys,
įdiegta informacinė sistema.

Susirinkusieji stebi kapsulių atvykimą iš VUOI, VULSK į VPC

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS
atkelta iš 1 psl.

TV3 „Išsipildymo akcija“ padėjo Vaikų ligoninei įsigyti modernų lazerį
metastazėms šalinti onkologinių ligų atvejais, nes sumažina intervencijų riziką, trumpina gijimo laikotarpį, mažina
recidyvų galimybę. Taikant lazeriu atliekamas procedūras

daugeliu atvejų ligoniams galima suteikti dienos chirurgijos paslaugas, kurių sulauktų daugiau mažųjų ligoniukų ir
valstybei jos kainuotų pigiau nei ilgas gydymas stacionare.

VU Vaikų ligoninės gydytojai galės taikyti hidrochirurgijos metodą
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Vaikų ortopedijos–traumatologijos centro Vaikų nudegimų
ir plastinės chirurgijos poskyris gavo dovanų beveik 150 tūkst. Lt kainavusį amerikiečių gamybos
aparatą VERSAJET, kurio veikimo principas – panaudojant aukšto dažnio impulsus ir labai dideliu
greičiu leidžiamą sterilų ﬁziologinį tirpalą išvalyti
žaizdą ir per specialią vamzdelių sistemą kartu su
vandeniu pašalinti apmirusius audinius.
VU Vaikų ligoninės gydytojai pernai vasarą pirmieji
Lietuvoje pritaikė vadinamąjį hidrochirurgijos metodą – aukšto dažnio impulsais ir dideliu greičiu leidžiamo
vandens srove pašalino pacientui dėl pragulų atsiradusius
negyvus audinius ir atliko odos plastikos operaciją. Tada
šis aparatas buvo gautas išbandyti panaudos būdu. Los
Andželo „Lietuvos vaikų vilties“ lėšomis ir jos pirmininkės p. Danguolės Navickienės pastangomis šiandien šis
aparatas – VUVL nuosavybė.
Pasak poskyrio vyr. ordinatoriaus Dainiaus Geležausko ir gydytojo ortopedo–traumatologo Vido Misevičiaus,
aparatu VERSAJET galima išvalyti žaizdas net ir tokiose
odos vietose, kurias paprastais chirurgo instrumentais pasiekti itin sudėtinga. Pasak chirurgų, šiuo aparatu galima
tiesiog preciziškai pašalinti dėl didelių žaizdų, gilių nude-

gimų (II B, III laipsnio) atsiradusius negyvus audinius, o
po tokios procedūros daug lengviau ir tiksliau atlikti odos
plastikos ar persodinimo operaciją.
Lietuvoje dar naujas, tačiau pasaulyje jau šešerius metus
taikomas hidrochirurgijos metodas itin naudingas žinant,
koks ilgas ir sunkus dėl nudegimų atsiradusių žaizdų gijimas.
Aparatas VERSAJET – tai jau ne pirma moderni technologija, kurią Vaikų ortopedijos traumatologijos centrui dovanojo Amerikos Los Andželo „Lietuvos vaikų viltis“. Šiame
poskyryje sėkmingai chirurgų naudojamas ir lazerinis dopleris – diagnostinė priemonė nudegimų gyliui nustatyti.

Hidrochirurgijos metodo taikymas.
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Atliko habilitacijos procedūrą
Gegužės 19 d. Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Klinikinės ir biochemijos laboratorijos vedėja dr. Audronė
Eidukaitė, siekianti habilitacijos biomedicinos mokslų
srities medicinos kryptyje
(07B), atliko habilitacijos procedūrą, pateikusi mokslo
darbų apžvalgą „Gimdos
gleivinės imuninės ląstelės
ir jų vaidmuo reprodukcijos
procese“. Savo novatoriškame darbe mokslininkė iškėlė
hipotezę, kad ŽLA-G ateityje
gali būti embrionų implantacijos žymuo. Planuodama ir
toliau gilintis į dar nepakankamai ištirtus reprodukcinės
sistemos imunologinius mechanizmus, ji numatė tolesnes
tyrimo kryptis: nustatyti NK ir NKT ląstelių fenotipo ypatumus, įvertinti imuninių veiksnių poveikį kiaušialąstės
vystymusi, nustatyti tirpių ŽLA-G molekulių prognostinę
reikšmę onkologinių ligų progresavimui.

Suteiktas Medikų geros valios
ambasadoriaus vardas
Pasaulio Lietuvių medikų asociacija, vienijanti gyvenančius ir dirbančius už
Lietuvos ribų gydytojus, stomatologus, farmacininkus,
medicinos seseris ir kitus su
medicina susijusių profesijų
atstovus, skelbia, kad balandžio 25 d. Čikagoje už nuopelnus Lietuvos ligoniams ir
sveikatos apsaugai prof. John
P. Lubicky buvo apdovanotas
Medikų geros valios ambasadoriaus vardu.
Pirmą kartą į Vilniaus universiteto Vaikų ligoninę chirurgas ortopedas prof. J. P. Lubicky atvyko 1992 m. ir vėliau čia lankėsi kasmet. Per vizitus
Lietuvoje jis kartu su prof. T. Light atlikdavo apie 20 operacijų ir konsultuodavo apie 100–130 ligonių dėl sudėtingų
ortopedinių stuburo, klubo sąnarių ir pėdų deformacijų.
Ypač sunkūs ortopediniai ligoniai iš Lietuvos buvo operuoti JAV.
2002 m. prezidentas Valdas Adamkus prof. J. P. Lubicky įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4–ojo
laipsnio ordiną.
Žymus stuburo patologijos ir vaikų ortopedijos specialistas prof. J. P. Lubicky šiuo metu dirba vienoje geriausių
Riley vaikų ligoninėje Indianapolyje, Indianos valstijoje
(JAV).

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Pirmas pacientas hibridinėje
operacinėje
Gegužės 15 d. Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų hibridinė operacinė atvėrė
duris pirmajam pacientui.
Čia atlikta novatoriška procedūra – aortos vožtuvų
protezų implantavimas per kateterį. Tokiose operacijose
dalyvauja įvairių specialybių gydytojai, taigi būtent tokios – hibridinės operacinės – atitinka integruotus intervencinės kardiologijos, širdies, kraujagyslių chirurgijos
ir anesteziologijos poreikius. Hibridinė operacinė savo
dydžiu beveik nesiskiria nuo tradicinių operacinių, tačiau
joje integruotos skaitmeninės angiograﬁjos sistemos, speciali tokioms operacinėms taikomus reikalavimus atitinkanti ventiliacijos sistema. Įprastos intervencinei kardiologijai pritaikytos operacinės tenkina arba intervencinių
kardiologų, arba chirurgų poreikius. Integruotos operacinės leidžia įvairių specialybių gydytojams dirbti vienoje
komandoje.
„Hibridinės operacinės – pirmas žingsnis link integruotos kardiologo, širdies ir kraujagyslių chirurgo specialybės. Ateities specialistai turės kardiologui, kardiochirurgui bei kraujagyslių chirurgui reikalingų įgūdžių. Tokių
specialistų paslaugų ateityje reikės vis didesniam pacientų srautui, nes, iki atsirandant hibridinėms operacijoms,
sunkios būklės pacientams buvo taikomas tik simptominis medikamentinis gydymas“, – sakė Santariškių klinikų
generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius.
Pasak ligoninės Kardiologijos ir angiologijos centro direktoriaus prof. Audriaus Aidiečio, tokios operacinės atsiradimo buvo laukiama dvejus metus: reikėjo ne tik idėjos,
bet ir rasti tinkamas patalpas, jas atitinkamai įrengti, sukomplektuoti aparatūrą. „Ruošėmės ir laukėme bent porą
metų. Ši operacinė leis vystyti visiškai naujas medicinos
sritis. Šiandien atlikom aortos vožtuvo protezo implantavimo per kateterį operaciją. Jau įprastomis tapusias krūtinės ir pilvo aortos stento implantavimo procedūras taip
pat atliksime šioje operacinėje. Ateityje numatome atlikti
net mitralinio vožtuvo kateterines invazines korekcijas bei
kitas hibridines operacijas“, – džiaugėsi prof. A. Aidietis.
Pirmoji Rytų Europoje hibridinė operacinė įkurta ES
struktūrinių fondų lėšomis. Šios operacinės atsiradimas – žingsnis į ateities mediciną.

P. Katausko nuotraukoje – operacijos akimirka
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Pristatytos klinikinių tyrimų metodikos
Gegužės 8 d. VU Onkologijos institute Klinikinių tyrimų metodikų mokymus vedė programų
vadybininkė ir lektorė Michele Hilton Boon.
Atsižvelgdami į ES Ministrų komiteto rekomendacijas
bei Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitas, dvylika
institucijų iš devynių ES valstybių susibūrė bendram projektui vykdyti – sukurti Europos Vėžio klinikinių tyrimų
metodikų rekomendacijas (CoCanCPG –Coordination of
cancer clinical practice gudelines research in Europe).
Pasak seminarą organizavusio VUOI mokslinio sekretoriaus dr. Ernesto Janulionio, šio projekto tikslas – sumažinti skirtumus tarp vėžio klinikinių tyrimų metodikų
programų Europos valstybėse, siekiant gerinti šių metodikų pritaikymą ir skatinti kokybiškesnį vėžio gydymą.
„Onkologinių pacientų išgyvenamumo rodikliai Europos valstybėse yra skirtingi, – sakė dr. E. Janulionis. – Tai,
be abejo, rodo, kad sveikatos apsaugos lygis ES šalyse nevienodas. Todėl svarbu sukurti įrodymais pagrįstas ir į pacientus orientuotas klinikinių tyrimų metodikas (KTM).
„Šiuo metu egzistuoja daugybė KTM, – pritarė M. Hilton Boom. – Bet rezultatai rodo, jog tarp jų esti daugybė
pasikartojimų ir neatitikimų. Mano pristatomu projektu
siekiama sukurti tvirtą pagrindą geros klinikinės praktikos, informacijos ir žinių mainų sistemai, skatinti bendradarbiavimą ir nustatyti bendrus prioritetus harmonizuo-

tos KTM sukūrimui.“
Remiantis pagrindinių problemų ir galimų barjerų šalinimo sprendimų analize, šis projektas įtvirtins bendrą Europos vėžio KTM tyrimų valdymo ir tarpusavio bendradarbiavimo struktūrą. Dvylika susivienijimo narių atliks
eksperimentinius bendros veiklos bandymus. Remiantis
šių bandymų rezultatais, susivienijimas pasiūlys ilgalaikę
bendradarbiavimo struktūrą, galiosiančią ir po projekto
pabaigos, ir nustatys jos įgyvendinimo veiklos planą.

VUOI Mokslinio tyrimų centro Biomedicininės ﬁzikos
laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jūratė
Labanauskienė, lektorė Michele Hilton Boon ir VUOI mokslinis
sekretorius dr. Ernestas Janulionis.

ĮSTAIGŲ NAUJIENOS

Profesorius V.A.Bumelis
perrinktas Lietuvos
farmacijos pramonės įmonių
asociacijos prezidentu
Lietuvos farmacijos pramonės įmonių asociacijos
visuotinis narių susirinkimas išrinko naują valdybą ir dar vienai kadencijai asociacijos prezidentu
išrinko UAB „Sicor Biotech“/Teva generalinį direktorių prof. habil. dr. Vladą Algirdą Bumelį.
Susirinkimo nariai taip pat apsvarstė praėjusių metų
asociacijos darbo rezultatus ir numatė 2009 m. veiklos
kryptis.
„Farmacijos srityje šiais metais esame pasiryžę nuveikti
daug reikšmingų darbų. Ir toliau sieksime, kad Lietuvos
vartotojai galėtų įsigyti visų reikiamų vaistų už mažesnę
kainą, todėl aktyviai teiksime pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl rinkos reguliavimo“, – sako V.A.
Bumelis, asociacijai vadovaujantis nuo 2007 metų. Jis teigia, kad šiais metais asociacija sieks toliau aktyviai atstovauti farmacijos pramonei bei skatinti farmacijos mokslo
bei verslo bendradarbiavimą.
2008 metais Lietuvos farmacijos pramonės įmonių asociacija aktyviai dalyvavo kuriant Vilniaus Santaros slėnį
bei Biotechnologijos ir biofarmacijos Nacionalinės kompleksinės programos projektą.

Aptarta kolorektalinio vėžio
patologijos diagnostika
Gegužės 13 – 14 d. Vilniuje vyko konferencija ir seminaras „Ankstyva kolorektalinio vėžio patologijos diagnostika“. Kartu su Oslo universitetine ligonine renginį organizavo Valstybinis patologijos centras , vykdydamas projektą
„Valstybinio patologijos centro kompetencijos stiprinimas
vėžinių susirgimų ankstyvosios diagnostikos srityje“.
Konferencija ir seminaras buvo rengiami kartu su VU
Medicinos fakultetu, Lietuvos gastroenterologų, Lietuvos
koloproktologų, Lietuvos patologų draugijomis.
Konferencijoje ypatingas dėmesys skirtas žarnyno vėžio
prevencijos patikros programų problematikai, ankstyvai
histologinei žarnyno vėžio diagnostikai, taip pat aptarta
molekulinė diagnostika ir jos svarba gydymui, apžvelgtos
chirurginės šio vėžio gydymo bei ankstyvos chemoterapijos galimybės. Renginyje akcentuota, kad diagnozuojant
vėžinius susirgimus labai svarbus klinicistų ir patologų
bendradarbiavimas.
Konferencijoje ir seminare dalyvavo VPC darbuotojai ir
kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai patologai, onkologai, chirurgai, chemoterapeutai, gastroenterologai, biologai, medicinos genetikai, laboratorinės medicinos ir bendrosios praktikos gydytojai.
Projektas „Valstybinio patologijos centro kompetencijos
stiprinimas vėžinių susirgimų ankstyvosios diagnostikos
srityje“ ﬁnansuojamas iš Europos ekonominės erdvės/
Norvegijos ﬁnansinių mechanizmų.
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Saugi ir komfortiška radioterapija
VU Onkologijos instituto Onkologinės radioterapijos skyriuje pacientus jau priima atnaujintas
Atvirų izotopų blokas.
Atvirų izotopų bloke radionuklidais – jodu, stronciu,
itriu – gydomi pacientai, sergantys skydliaukės vėžiu,
tam tikros formos limfoma, krūties ir prostatos vėžiu su
dauginėmis metastazėmis kauluose. Onkologinės radioterapijos skyriuje – vieninteliame Lietuvoje – terapija radionuklidais bus taikoma moderniai ir atitiks europinius
radiacinės saugos ir higienos reikalavimus.
Atvirų izotopų bloke radionuklidais gydomas ne tik
skydliaukės vėžys, bet ir kitiems gydymo metodams refrakteriška, atspari limfoma. Tuomet taikomas gydymas
radionuklidu itriu žymėtais monokloniniais antikūniais.
Renovavus palatas atsirado galimybių taikyti gydymą
radionuklidais didesniam pacientų skaičiui – vienu metu
bloke galės būti gydoma 13 pacientų, per metus – apie
900. Radiacinio saugumo požiūriu Atvirų izotopų bloke
sukurtas uždaras ciklas – visur stebima zona. Pacientas
patenka į skyrių ir iš jo išeina tik sunaudojęs radioaktyvų
preparatą ir jį išskyręs su seilėmis, prakaitu, išmatomis,
nebespinduliuodamas aplinkiniams.
Atvirų izotopų bloke užtikrinta ﬁzinė preparatų apsauga –
įdiegtos šiuolaikinės blokavimo sistemos. Radioaktyvioji medžiaga atvežama europinius standartus atitinkančioje pakuotėje. Kapsulė pacientui sugirdoma tam skirtoje patalpoje, kur
slaugytoja dirba pagal visus radiacinės saugos reikalavimus.
Pacientas kapsulę išgeria stebint slaugytojai ir į palatą grįžta
izoliuotu koridoriumi. Radioaktyviosios atliekos – maisto
likučiai, servetėlės, patalynė ir pan. – surenkamos į maišus,
nuleidžiamos atskiru liftu į rūsį, kur rūšiuojamos ir laikomos
tol, kol radioaktyviosios medžiagos suskyla.
SVEIKINAME

Išrinktas naujas prezidentas
Gegužės 22–23 d. Druskininkuose įvyko XII Lietuvos
krūtinės ir širdies chirurgų
draugijos suvažiavimas, kuriame buvo nagrinėti aktualūs miokardo infarkto, jo
komplikacijų po chirurginio
gydymo ir aktualūs krūtinės
chirurgijos klausimai.
Be dalykinių klausimų,
suvažiavimo dalyviai išklausė draugijos prezidento doc.
Sauliaus Giedraičio ataskaitinį pranešimą. Įvyko naujo draugijos prezidento rinkimai.
Dviejų metų kadencijai Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos prezidentu išrinktas Vilniaus universiteto
Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos
skyriaus vedėjas prof. Saulius Cicėnas.
Sveikiname profesorių Saulių Cicėną su naujomis garbingomis pareigomis!

Renovuotose palatose yra viskas, ko gali prireikti ligoniui – personalo iškvietimo mygtukas lovos galvūgalyje,
deguonis, sanitarinis mazgas su dušo kabina, kuriame
įrengta personalo iškvietimo sistema, speciali ventiliacija,
geras apšvietimas. Kitaip organizuojamas pacientų maitinimas – jiems šiltas maistas iš termokatilų tiekiamas porcijomis.
Siekiant sumažinti darbuotojų apšvitą, personalo kambariai įrengti kitame koridoriuje, kuriame radiokatyviuoju jodu gydomi pacientai nebūna.
„Dabar atvirų izotopų bloke ligoniai gauna tikrai kokybiškas paslaugas. Be to, gydymas atitiks ir visus žmogiškuosius reikalavimus, nes pacientai gydomi iš tiesų viešbučio sąlygomis. O skyriaus personalas dirba pagal griežtus
radiacinės saugos reikalavimus,“– sako Onkologinės radioterapijos skyriaus vedėjas dr. Arvydas Burneckis.

Atvirų izotopų bloke dirbantis medikų kolektyvas: (iš
kairės) bendrosios praktikos slaugytojos Rima Ankštutienė,
Jūratė Domereckienė, Zita Noreikienė, Regina Andžejevska,
gydytojas radioterapeutas dr. Zenonas Baranauskas.
KVIEČIAME Į PARODĄ

Lietuvos medicinos
bibliotekoje – paroda
„Natiurmortas“
Gegužės 27 d.
Lietuvos medicinos bibliotekoje
atidaryta Vilniaus
technologijų ir
dizaino kolegijos
studentų paroda
„Natiurmortas“.
Joje eksponuojami pirmo kurso
graﬁnio dizaino
studijų studentų
(dėstytoja Liliana
Žutautienė) tapybos guašu darbai.
Paroda veiks iki
birželio 19 d.
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VYRAI NEVERKIA - arba nauja svetainė apie sėklidžių vėžį
Atidaryta nauja svetainė www.vyraineverkia.lt,
kurioje kiekvienas ras objektyvios informacijos
apie sėklidžių vėžį, perskaitys jį nugalėjusių vyrų
pasakojimus, sužinos pirmuosius ligos simptomus bei patarimus, ką daryti, kad vyrai neverktų.
Sėklidžių vėžys yra piktybinis auglys, kuris dažniausiai atsiranda sėklidėje, kitose vietose jis gali prasidėti rečiau (pvz.,
krūtinėje, pilve). Negydoma liga limfa ir krauju plinta į limfmazgius, plaučius, kepenis, smegenis bei kitus organus.
Vis dar tiksliai nėra žinomas šios ligos sukėlėjas, tačiau
išskiriami keli rizikos veiksniai: nenusileidusi sėklidė, nenormalus sėklidės išsivystymas, nustatytas sėklidžių vėžio
atvejis šeimoje, jaunas amžius bei baltųjų rasė.
Dažniausiai būdingi šie simptomai: guzelis ar padidėjimas vienoje iš sėklidžių, sunkumo jausmas kapšelyje,
slogus skausmas pilve, kirkšnyje ar juosmenyje, staigus
skysčio rinkimasis kapšelyje, skausmas ar nepatogumas
sėklidėje ar kapšelyje, nepaaiškinamas nuovargis ar prasta
bendra savijauta.
Nėra jokio patikimo būdo, apsaugančio nuo sėklidžių
vėžio. Tik reguliariai tikrinantis galima aptikti naviką
ankstyviausioje stadijoje.
Sėklidžių vėžį galima išgydyti, tačiau gydymas yra sudėtingas ir gana sunkus. Jis priklauso nuo paciento pasiryžimo bei gydančių gydytojų patirties: onkologo, kuris skiria chemoterapiją, bei urologo, kuris operuoja. Ankstyvos
stadijos atvejais sėklidės pašalinimas gali būti vienintelis

gydymo būdas. Jei sėklidžių vėžys yra išplitęs, tuomet skiriamas papildomas gydymas – chemoterapija.
Prieš sėklidžių vėžio gydymą vyrams kyla vienas pagrindinių klausimų – ar jų seksualinis gyvenimas ir vaisingumas nenukentės? Deja, tam tikras sėklidžių vėžio gydymas
gali sukelti nevaisingumą. Pacientai, kurie planuoja turėti
vaikų, prieš gydymą gali užsišaldyti spermą. Jeigu pašalinta
tik viena sėklidė, nėra jokios priežasties nerimauti, kad dėl
to nebus galima susilaukti vaikų ar nukentės vyro lytinis
pajėgumas. Sveika sėklidė pagamina daugiau testosterono
(vyriško lytinio hormono) ir spermos, kad kompensuotų
pašalintos sėklidės funkciją. Jei pašalinamos abi sėklidės,
papildomai skiriamas pakaitinis gydymas testosteronu.
Svarbu atsiminti, kad, net ir pašalinus abi sėklides, tačiau
vartojant testosteroną, erekcija nesutrinka.
Didelė sėklidžių vėžio gydymo patirtis sukaupta Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Čia yra
visos sąlygos ne tik diagnostikai, bet ir moderniam chirurginiam gydymui bei chemoterapijai, o prireikus ir kaulų
čiulpų transplantacijai.
Kasmet Lietuvoje diagnozuojama apie 30 naujų sėklidžių
vėžio atvejų. Dažniausiai šia liga serga jauni, 15–34 metų
vyrai. Sėklidžių vėžį galima išgydyti, tačiau gydymas turi
būti pradėtas laiku ir patikėtas šios srities profesionalams.
Tik tuomet pagydoma daugiau kaip 90 proc. ankstyvųjų ir
daugiau kaip 50 proc. vėlyvųjų (t.y. išplitusių) stadijų vėžio
atvejų, todėl kiekvieno vyro pareiga – žinoti sėklidžių vėžio požymius ir pasirūpinti savimi laiku.

SMM KASDIENYBĖ

Nuolatinė tema: automobilių statymas Santariškėse
Gegužės 18 d. vykusiame Santariškių medicinos
įstaigų asociacijos posėdyje dar kartą svarstytas
klausimas apie automobilių parkavimą Santariškių medicinos miestelio teritorijoje.
Klausimą pristatęs SMĮA Infrastruktūros komiteto pirmininkas Algis Grigas konstatavo visiems akivaizdžią tiesą – apmokestinus Santariškių gatvėje automobilių statymą, parkavimo situacija SMM pablogėjo. Įvestas mokestis
ne tik neįvedė tvarkos, bet ir pablogino situaciją šalia kitų
įstaigų (VPC, VUOI, RTIUL).
SMĮA atstovo nuomone, situaciją galėtų pagerinti įrengtos galimos laikinos ir nuolatinės parkavimo vietos, numatytos patvirtintame SMM detaliajame plane (žiūrėti
schemą):
1. VU „Sodas“ (a) ir 1 ha teritorija (b), skirta VU bendrabučiams;
2. gatvių raudonųjų linijų ribose (a) ir senų kioskų teritorijoje (b);
3. „Garažų“ komplekse (a), tarp VULSK ir VUVL (b),
VUOI (c);

4. Senojo Molėtų plento atkarpoje „trikampyje“;
5. VULSK esamame parkinge.
Prof. Aleksandras Laucevičius informavo, kad prasidėjus Akušerijos korpuso statybai prie VULSK, parkavimo
klausimas taps dar opesnis.
Posėdyje nutarta įgalioti SMĮA administratorių Aurimą
Jaskonį ieškoti galimų investuotojų, kurie galėtų įrengti
laikinas ir nuolatines parkavimo aikšteles SMM. Taip pat
SMM parkavimo
schema
jam pavesta suderinti
su įstaigomis ribas
teritorijų, kuriose
galima įrengti parkavimą.
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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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