SANTARIŠKIŲ

Kasmet kovo 24-tąją Pasaulio
sveikatos organizacijos (PSO)
iniciatyva yra minima Pasaulinė
tuberkuliozės diena. Jos metu
siekiama informuoti gyventojus
apie šią grėsmingą ligą.
PSO teigimu, kas valandą pasaulyje
registruojama iki 50 naujų susirgimo
atvejų ir daugiau nei penkios mirtys
nuo tuberkuliozės. Ši klastinga liga
išlieka pasaulio šalių gyventojų pavojingiausių sveikatai ligų sąraše. Tačiau
pamažu, remiantis PSO rekomenduojamu tuberkuliozės kontrolės priemonių planu, tuberkuliozės grėsmė Europoje mažėja.
Lietuvoje tuberkuliozės proﬁlaktika ir kontrolė yra viena prioritetinių
sveikatos politikos sričių. Šalyje įdiegta
PSO rekomenduota tuberkuliozės kontrolės strategija, stebima tuberkuliozės
epidemiologinių rodiklių stabilizacija.
Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės, VUL SK ﬁlialo duomenimis, 1998
m. užregistruoti 2826 tuberkuliozės ir
2525 plaučių tuberkuliozės atvejai, o
2011 m. – 1532 tuberkuliozės ir 1557
plaučių tuberkuliozės atvejai. Nuo tuberkuliozės 2008 m. mirė 306 ligoniai,
2011m. – 176 ligoniai. Vaikų ligoninės,
VUL SK ﬁlialo duomenimis, Lietuvoje
vaikų sergamumas šia liga per pastarąjį
dešimtmetį mažai kito ir buvo apie 20
atvejų 100 tūkst. vaikų.
PSO siekia iki 2015 metų perpus
sumažinti tuberkuliozės
paplitimą
ir mirties atvejus nuo šios ligos, o iki
2050 metų pasiekti, kad tuberkuliozė
nebebūtų mirties priežastimi.
Tuberkuliozė yra viena seniausių ir
labiausiai paplitusių žmonijos ligų.
Apie tuberkuliozę, kaip užkrečiamą
ligą, yra jau rašoma ir kalbama senovės Indijos įstatymų kodekso higienos
taisyklėse. Senovės graikų medicina
pažino plaučių džiovą, aprašė daugybę

Tuberkuliozės mikobakterijos pleuros
audinyje (Ziehl–Neelsen metodas)
jos klinikinių simptomų, mėgino ją gydyti higieniniu ir dietiniu režimu.
Pasaulinė tuberkuliozės diena yra
tapatinama su tuberkuliozės mikobakterijos (TM ) atradimo data. 1882 m.
kovo 24 d. vokiečių bakteriologas Robertas Kochas Berlyno ﬁziologų draugijos posėdyje perskaitė labai svarbų ir
reikšmingą pranešimą, moksliniais tyrimais patvirtindamas, kad tuberkuliozė
yra infekcinis susirgimas, kurio sukėlėjas yra tuberkuliozės mikobakterija.
Tai buvo pirmas žingsnis diagnozuojant tuberkuliozę bei ieškant efektyvių
tuberkuliozės gydymo metodų.
Po aštuonerių metų R. Kochas pagamino tuberkuliną, kuris, atradėjo manymu, turėjo tapti efektyvia apsisaugojimo ir gydymo nuo džiovos priemone.
Šiuo metu tuberkulinas naudojamas
tuberkuliozės diagnostikos tikslais.
1907 m. gydytojas iš Vienos C.
Pirguet pasiūlė odos mėginius su
tuberkulinu. Šie odos mėginiai padėjo išaiškinti užsikrėtusius asmenis ir
turėjo lemiamos reikšmės ankstyvam
ligos nustatymui, ypač tarp vaikų ir
jaunų žmonių. 1908-1919 m. prancūzų
mokslininkai A. Calmette ir C. Guerinas sukūrė vakciną nuo tuberkuliozės.
1944 m. S. Waksmanas atrado streptomiciną, kuris buvo panaudotas tuberkuliozės gydymui.
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Santariškių medicinos įstaigų asociacijos (SMĮA) leidinys
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tuberkuliozės diena

MEDICINOS
MIESTELIO

TUBERKULIOZĖS DIENOS RENGINIAI

Minint Pasaulinę tuberkuliozės dieną,
kovo 23 d. 15 val., Santariškių g. 2, auditorijų korpuse, pirmoje auditorijoje
Lietuvos medicinos studentų asociacija
kartu su ELSA Lietuva (European Law
Students‘ Association) rengia diskusiją
„Priverstinis gydymas sergant tuberkulioze“. Diskusijoje dalyvaus Infekcinių
ligų ir tuberkuliozės ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikų ﬁlialo gydytojai pulmonologai,
teisininkai, žurnalistai ir kiti specialistai,
dirbantys su sergančiais tuberkulioze.

Kovo 28 d. 13 val., VU Medicinos fakultetas, VU MF Vaikų ligų klinika ir Vaikų ligoninė VULSK ﬁlialas kviečia į mokslinępraktinę konferenciją „Vaikų TBC XXI
amžiaus Lietuvoje“, skirtą Pasaulinei
tuberkuliozės dienai paminėti. Konferencija vyks Vaikų ligoninės, VUL Santariškių klinikų ﬁlialo Didžiojoje auditorijoje (Santariškių g. 7, Vilnius). Registracija
telefonu (8 5) 272 0371 arba el. paštu:
jadvyga.zebrauskiene@mf.vu.lt iki kovo
26 dienos nuo 9 iki 13.30 val.

ANONSAI

Aktuali informacija medicinos studentams
„Studienkolleg zu Berlin“ skelbia konkursą
metinei stipendijai įvairių sričių studentams, gerai mokantiems vokiečių kalbą.
Daugiau informacijos.
•••
Skelbiamas konkursas prof. Algimanto
Marcinkevičiaus vardo stipendijai 2012 m.
gauti. Daugiau informacijos.

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo
centras maloniai kviečia į konferenciją
„Gydomoji hipotermija“, kuri vyks š.m.
kovo 26 d. 13 val. Santariškių klinikų Didžiojoje auditorijoje. Daugiau informacijos: Daiga Kuzmickaitė, tel. (8 5) 2365 235

Įgimtas kraujagyslių ligas
galime profesionaliai gydyti
ir Lietuvoje

ANONSAI

Egzemos mokykla, skirta pacientams ir
pacientų artimiesiems
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Dermatovenerologijos centras
kviečia šia liga sergančius ir jų artimuosius
į Egzemos mokyklą.
Edukacinio projekto metu vyks teorinės
ir praktinės paskaitos apie atopinę egzemą (atopinį dermatitą) ir jos gydymo bei
valdymo būdus. Visi lektoriai yra stažavęsi
Egzemos klinikoje Stokholme, Švedijoje.
Asmenys išklausę tam tikrą kursą, gaus
pažymėjimus. Į kiekvieną klasę renkamos
10-15 asmenų grupės. Pacientams bus išdalinta informacinė medžiaga apie atopinę egzemą.
Į Egzemos mokyklą maloniai prašome registruotis Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų Dermatovenerologijos
centro registratūroje arba šiais telefonais:
(85) 272 04 34; (8 5) 265 85 34. Daugiau
informacijos.

ATLIEKAMI MODERNIAUSI TYRIMAI

Gydytoja B. Vaišnytė su svečiais iš Vokietijos seminaro metu

Kraujagyslių chirurgė gydytoja
Birutė Vaišnytė džiaugiasi, kad
šiandien jau ir Lietuvoje galime
profesionaliai gydyti įgimtas
kraujagyslių ligas – patobulėjo ligonių ištyrimo ir gydymo
galimybės, įsigyta moderni
įranga. Tačiau svarbiausia, kad
vis daugiau įvairių sričių medikų tobulėja, semiasi patirties iš
užsienio kolegų, geba atskirti
įgimtas kraujagyslių ligas ir laiku
nusiųsti ligonius pas specialistus.
KONFERENCIJOJE SĖMĖSI PATIRTIES IŠ
GERIAUSIŲJŲ

Prieš kelis mėnesius Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikose
organizuotame Tarptautiniame moksliniame – praktiniame kraujagyslių
displazijų seminare apsilankė garbūs
svečiai – vieni žinomiausių pasaulyje
kraujagyslių anomalijų specialistų prof.
D. A. Loose ir prof. J. Weber iš Vokie-

tijos. Seminaro metu kartu su svečiais
buvo aptarta 50 sudėtingiausių kraujagyslių displazijos atvejų. Tai sudaro
apie 10 proc. visų Lietuvoje nuo kraujagyslių displazijų besigydančių žmonių.
„Tai, kad į Lietuvą sutinka atvažiuoti
geriausi užsienio mokslininkai ir praktikai, rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį šioje srityje pasiekėme tikrai daug.
Prof. D. A. Loose ir prof. J. Weber
konsultacijos ir patarimai buvo labai
vertingi – net penki konsultuoti pacientai po gydymo jaučiasi visiškai gerai, kitų dar laukia pakartotinės operacijos. Kraujagyslių displazijų gydymas
yra daugiaetapis, ligonius reikia nuolat
stebėti ir vieno gydymo etapo dažniausiai neužtenka. Galime tik pasidžiaugti, kad galime tokius ligonius operuoti
čia, Santariškių klinikose, nes išsiųsti į
užsienį vieną tokį pacientą kainuodavo
didžiulę sumą, o žinant, kad vienam ligoniui prireikia 5–6 operacijų ir nuolatinės priežiūros, daryti tai Lietuvoje
paprasčiau ir pacientui, ir valstybei“, –
sakė gyd. B. Vaišnytė.

2011 m. liepos mėnesį pirmą kartą Lietuvoje VUL SK buvo atlikti nauji tyrimai, kurių metu, panaudojus transarterinės plaučių perfuzinės scintigraﬁjos
metodą, labai tiksliai paskaičiuojamas
patologinis arterioveninis nuosrūvis per
kraujagyslių anomalijos sritį. B. Vaišnytės teigimu, šiuos tyrimus atlieka nedaugelis pasaulio gydymo įstaigų. „Tiriame,
kokia yra kraujotaka įgimtos kraujagyslių displazijos pakenktoje dalyje, ir pagal
tai galime spręsti kokios galimybės yra
pagerinti ją gydymo metu. Matydami,
kokia kraujotaka yra prieš operaciją ir po
jos, jau galime įvertinti gydymo rezultatą ir kiek patologija yra grėsminga ateityje. Pasinaudojus pasauliniu patyrimu,
mums pavyko išplėsti šio tyrimo galimybes. Naujų technologijų įdiegimas ir
rezultatai buvo teigiamai įvertinti minėtų garbingų svečių iš Vokietijos. Šių tyrimų įdiegimas duoda labai daug naudos
tiek diagnozuojant įvairias kraujagyslių
displazijų rūšis ir jų nenormalios kraujotakos aktyvumą, tiek planuojant ligonių
gydymą“, – sakė B. Vaišnytė, besidžiaugianti sėkmingu VUL SK kraujagyslių
chirurgų, radiologų ir branduolinės medicinos gydytojų bendradarbiavimu.
Nukelta į 3 psl.

Atkelta iš 2 psl.

REIKALINGOS SUVIENYTOS ĮVAIRIŲ
SPECIALYBIŲ GYDYTOJŲ PAJĖGOS

Gydytoja B. Vaišnytė teigia, kad
įgimtos kraujagyslių ligos – tai tarpdisciplininė problema, kuriai įveikti reikia
bendrų įvairių specialybių gydytojų pastangų. Todėl rengiamose konferencijose, seminaruose dalyvauja ne tik kraujagyslių chirurgai, bet ir kitų specialybių
gydytojai. Jau daug metų dirbame kartu
su radiologais, branduolinės medicinos
gydytojais, vaikų chirurgais, mikrochirurgais, plastinės chirurgijos specialistais,
okulistais, otorinolaringologais, traumatologais, veido-žandikaulio chirurgais,
genetikais. Įgimta kraujagyslių patologija
laikui bėgant progresuoja, todėl visų medikų tikslas – diagnozuoti ją kuo anksčiau ir laiku skirti tinkamą gydymą.

Operacijos metu

Gabi mergaitė paveikslus tapo kojos pirštais
Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų
„Saulutė“ nuo 2008 metų gydosi
keturiolikmetė Vaineta Verbanovaitė, turinti unikalų gebėjimą
tapyti... kojos pirštais.
Mergaitei ankstyvoje vaikystėje buvo
diagnozuotas cerebrinis paralyžius, dėl
kurio ji negalėjo vaikščioti, paimti daiktų rankomis. Aktyvesnė buvo tik kairė
mergaitės koja ir jos pirštai. Vaineta,
kaip ir visi vaikai trokšdama pažinti
pasaulį, bendrauti, jau ketverių metų iš-

moko kaire koja imti daiktus, spalvinti,
pradėjo piešti. Būdama septynerių, padedama močiutės, Vaineta išmoko naudotis kompiuteriu, o prieš 2,5 metų padedama mokytojų ėmė tapyti aliejiniais
dažais ant drobės. Tapymas tapo itin
mėgstamu mergaitės užsiėmimu.
Šiandien Vaineta jau organizuoja
savo darbų parodas ne tik gimtajame
mieste, bet kviečiama ir į respublikinius
bei tarptautinius renginius.
Po taikomosios reabilitacijos procedūrų Druskininkų „Saulutėje“ palaipsniui didėja Vainetos judėjimo ga-

limybės, mergaitė jau gali savarankiškai
žingsniuoti kambariu, gerėja ir rankų
funkcinės galimybės. Gydytojai tiki,
kad tai padės Vainetai plėsti savo kūrybinę erdvę.

Vainetos darbai įvertinti Lietuvoje ir
užsienyje
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