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Pirmą kartą kaulų čiulpų transplantacija vaikui Lietuvoje atlikta
2002 metais. Tais metais susikūrė
ir Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centro Kaulų čiulpų
transplantacijos poskyris. Šiemet
jis švenčia savo dešimtmetį, o jo
sąskaitoje – 107 atliktos kaulų
čiulpų transplantacijos vaikams.
Kaip teigia šio poskyrio vyr. ordinatorė gydytoja vaikų hematologė dr. Jelena
Rascon, „kaulų čiulpų transplantacija –
tai nepaprastai brangus ir rizikingas
gydymas, bet jis atsiperka išsaugotomis
vaikų gyvybėmis“.
GYDO VAIKUS IŠ VISOS LIETUVOS

Kaip prisimena dr. J. Rascon, pirmoji
transplantacija buvo autologinė ir atlikta keturiolikmetei mergaitei, sirgusiai
Hodžkino limfoma. Nuo to laiko kasmet Vaikų ligoninėje vidutiniškai atliekama po 10 kaulų čiulpų transplantacijų per metus, tik 2010 metais skaičius
šoktelėjo iki 17.
Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centras yra vienintelė medicinos
įstaiga Lietuvoje, kurioje atliekamos ir
autologinės (paties paciento), ir alogeninės (donoro) kaulų čiulpų persodinimo transplantacijos vaikams.
NEATSILIEKA NUO EUROPOS

„Palyginti su tais rezultatais, kuriuos
turėjome vos pradėję dirbti, šiandien,
įvertindami dešimties metų patirtį,
galime drąsiai sakyti, kad pasiekėme
neabejotiną pažangą, – sako dr. J. Rascon. – Pastaraisiais metais iš dešimties
transplantacijų sėkmingos būna devynios. Gerėja pačių sudėtingiausių ne-
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Vaikų ligoninėje jau dešimt
metų atliekamos kaulų čiulpų
transplantacijos vaikams
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SVARBIAUSIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė
(ILTL), VšĮ VUL Santariškių klinikų ﬁlialas (toliau – Filialas) optimizuoja veiklą ir siekia
efektyviau panaudoti esamus išteklius. Nuo
š. m. kovo 1 d. Žolyno stacionaro Suaugusiųjų tuberkuliozės skyrius perkeltas į Santariškių stacionarą, adresu Santariškių g. 14.
Be to, nuo š. m. kovo 1 d. visiems Filialo
stacionarams maistą gamina ir tiekia UAB
„Smulkus urmas“. Anksčiau maistas buvo
gaminamas trijuose atskiruose maisto blokuose skirtinguose Filialo stacionaruose.
Ateityje šie struktūriniai pertvarkymai leis
žymiai sumažinti Filialo sąnaudas.
ANONSAI

Kaulų čiulpų transplantacija Vaikų
ligoninėje

giminingų alogeninių transplantacijų
rezultatai, o autologinių transplantacijų
rezultatai nesiskiria nuo kitų Europos
šalių.“
Gydymo pažangą, gydytojos hematologės nuomone, lėmė geresnė diagnostika, laiku atliekami labai informatyvūs
molekuliniai-genetiniai, bakteriniai tyrimai, gydymas pagal naujausius europinius gydymo protokolus. Dėl molekulinių-genetinių tyrimų gerėjo ir gydymo
kokybė prieš transplantaciją, labai svarbi
būsimos transplantacijos rezultatams.
„Skiriamų vaistų stebėsena, tikslesnis vaistų dozių nustatymas, individualizuotas gydymas, – sėkmingo gydymo
priežastis vardija dr. J. Rascon. – Ne
mažiau prie gydymo sėkmės prisideda
ir pastaraisiais metais pagerėjusi kraujo
komponentų kokybė“.

Kovo 7 d. 15 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g.7, Vilnius) bus atidaryta Sigitos Puodžiūtės tapybos darbų
paroda „Dangus“.
Sigita Puodžiūtė gimė Molėtų raj., Utenoje
baigė medicinos mokyklą, o 1986 m. – biologijos mokslų studijas Vilniaus universitete.
Dirbdama mikrobiologe moteris dar mokėsi dailės. Jau trylika metų S. Puodžiūtė dirba
Santariškių klinikų bibliotekoje. Pirmąją tapybos darbų parodą dailininkė surengė 2009 m.
Lietuvos medicinos bibliotekoje, vėliau savo
darbus eksponavo VUL Santariškių klinikose,
Žemės ūkio ministerijoje, VU Onkologijos institute. Naujausiuose Sigitos kūriniuose vyrauja melsvos, pilkos, gelsvos spalvos.
„Dangus man – dvasios ramybė, tobulumo
siekis, – sako dailininkė. – Tačiau tapant paveikslus, tai nebuvo labai svarbu. Labiau
domėjausi pačia Visata, dangaus erdve, dangaus skliautu, dangaus erdvės santykiu su
žmogaus veikla, buvimu dangaus erdvėje,
taip pat moderniu peizažu“.
Paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje veiks
iki kovo 30 d.

LABAI SVARBŪS DONORAI

Ieškoti negiminingų donorų vaikams
padeda 2005 metais Lietuvoje įkurtas
negiminingų kaulų čiulpų donorų registras, šiuo metu turintis per 5 tūkst.
donorų. Pasak gydytojos vaikų hematologės dr. J. Rascon, dėl istoriškai susiklosčiusių sąlygų lietuvių populiacija
buvo gana uždara, todėl surasti lietuviui
tinkamą donorą Lietuvoje yra daug di-

Dailininkė, mikrobiologė Sigita
Puodžiūtė
desnė tikimybė nei ieškant jo visame
pasaulyje. Todėl kaulų čiulpų donorystės propagavimas mūsų visuomenei turėtų būti labai svarbus uždavinys.

Vilniaus universiteto būsimos
odontologės – geriausios
Europoje
Vasario pabaigoje vykusioje
Pasaulinės odontologijos penkto kurso studentų olimpiados
pusﬁnalyje geriausia Europoje
pripažinta Vilniaus universiteto
Odontologijos instituto komanda. Lietuvai patikėta atsakomybė Pasaulinės odontologijos
studentų olimpiados ﬁnale atstovauti ne tik savo universitetui,
bet ir visai Europai.
Maskvoje vykusiame pusﬁnalyje jėgas išbandė šešių universitetų studentai
iš Prancūzijos, Vokietijos, Baltarusijos,

Rusijos federacijos ir Lietuvos. Mūsų
šaliai atstovavo Vilniaus universiteto,
Odontologijos instituto penkto kurso
studentės Agnieška Dubickaja ir Goda
Mikitavičiūtė.
Olimpiados dalyviai turėjo galimybę
įvertinti paciento higieninius įgūdžius,
pademonstruoti savo teorines žinias
sudarant gydymo planą ir praktiškai
sugydyti danties šaknies kanalą. Be to,
naudojant Cerec medžiagas, studentai turėjo paruošti dantį protezavimui,
pagaminti ne tik laikiną, bet ir pastovų danties vainikėlį. Studentų atliktą
darbą vertino autoritetinga tarptautinė
komisija.

Olimpiadoje studentai turėjo atlikti teorines ir praktines užduotis

Pasaulinės odontologijos studentų olimpiados ﬁnale lietuvės atstovaus visai Europai

ANONSAI

Iki kovo 14 d. dar vysta registracija į Respublikinę mokslinę – praktinę slaugos specialistų
konferenciją „Širdies ir kraujagyslių ligų
valdymas: 2012”. Daugiau informacijos –
VUL SK interneto svetainėje.

VMTI Inovatyvios medicinos centras skelbia
viešą konkursą mokslo darbuotojo pareigoms užimti. Dokumentai priimami iki 2012
m. kovo 16 d. Daugiau informacijos – centro
interneto svetainėje.

Sveikiname būsimas odontologes ir linkime pasiekti karjeros aukštumų!

VU Odontologijos instituto penkto
kurso studentės Agnieška Dubickaja
ir Goda Mikitavičiūtė pripažintos
geriausiomis Europoje

Vaikų ligoninėje kasmet gydoma per keturis
šimtus vaikų, sergančių retosiomis ligomis
Paskutiniąją vasario dieną Vaikų
ligoninėje įvykusi Tarptautinei
retųjų ligų dienai skirta konferencija „Retosios ligos: klausimai,
problemos, sprendimai“ ir sausakimša ligoninės auditorija parodė, kad medikų susidomėjimas
retosiomis ligomis, galimybėmis
jas diagnozuoti, gydyti, konsultuotis su užsienio kolegomis jau
pasiekė tokį mastą, kad reikia
nedelsiant spręsti, kaip suvienyti
šiam tikslui visas medikų profesionalų ir sveikatos priežiūros
sistemos valdymo institucijų
jėgas.

ties stokos liga neretai kontroliuojama
netinkamai, sunku užtikrinti reikiamų
specialistų konsultacijas, reabilitaciją,
pritrūksta moksliškai pagrįstų retųjų ligų ištyrimo ir gydymo metodikų,
kartais sunku gauti kompensuojamųjų
vaistų.
Vaikų ligoninėje kasmet gydoma
vidutiniškai 452 retosiomis ligomis
susirgę vaikai, jie sudaro 2 proc. visų
ligoninėje gydomų pacientų. Didžiausią dalį sudaro širdies ir kraujagyslių
sistemos, kaulų ir raumenų sistemos ligos, urogenitalinės, virškinimo sistemų
bei medžiagų apykaitos ligos, taip pat
chromosomų anomalijos.

PROGRESAS AKIVAIZDUS

Pasak S. Burokienės, retųjų ligų diagnostika ir gydymas – brangus procesas,
kuriam reikia daug laiko ir lėšų, o ligonių kasų įkainiai nepadengia kaštų.
Paciento gydymo organizavimas užsienyje paprastai remiasi asmeniniais
gydytojų ryšiais ir iniciatyva, todėl ne
visiems vaikams būna prieinamas retųjų ligų gydymas užsienyje.

Konferencijoje kalbėję Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos
departamento direktorė Romalda Baranauskienė, Lietuvos mokslų akademijos
tikrasis narys, prof. habil. dr. Vaidutis
Kučinskas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros prof. Algirdas
Utkus pripažino, kad nors šioje srityje
progresas akivaizdžiai matyti, – veikia
vaistų retosioms ligoms kompensuoti
mechanizmas, yra siuntimų konsultuotis ir atlikti tyrimus užsienyje tvarka,
galimybės teikti kvaliﬁkuotų genetikų
konsultacijas, bet vis dar nepakanka informacijos apie šias ligas nei medikams,
nei juolab visuomenei.

Retosios ligos – tai ypač mažai paplitusios ligos, kuriomis Europos Sąjungos šalyse serga ne daugiau kaip 5 iš 10
tūkst. asmenų. Laiku jas diagnozuojant
ir tinkamai gydant, ligoniai gali gyventi
normalų gyvenimą.

SVARBU LAIKU DIAGNOZUOTI

SAM Asmens sveikatos departamento
direktorė R. Baranauskienė

STINGA INFORMACIJOS

Kaip teigė savo pranešime Vaikų
ligoninės direktoriaus pavaduotoja
valdymui gydytoja Sigita Burokienė,
dar pasigendama retosiomis ligomis
sergančių asmenų sveikatos priežiūros
koordinavimo, trūksta informacijos
apie diagnostikos ir gydymo galimybes
Lietuvoje ir Europos šalyse, dėl patir-

Konferencijos dalyviai solidarizavosi su tarptautine medikų bendruomene, iš rankų
sukūrę Retųjų ligų dienos ženklą
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