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Gegužės 7-ąją minėsime
Euromelanomos dieną
Gegužės 7 d. Lietuvoje
jau penktą kartą įvyks
Euromelanomos dienos akcija.
Šių metų šūkis: „Žiūrite, bet
nematote”. Odos vėžį galima
pastebėti aktyviai apžiūrint savo
odą. Deja, kaip sako medikai,
lietuviai, žiūrėdami į savo odą,
dažniausiai nekreipia dėmesio į
atsiradusius pakitimus. Esminis
medikų raginimas – aptikus ką
nors įtartino, nedelsti ir kreiptis į
gydytoją dermatologą.
Pasak VUL Santariškių klinikų Der
matovenerologijos centro direktorės,
Euromelanomos komiteto koordina
torės, Lietuvos dermatovenerologų
draugijos prezidentės Doc. Matildos
Bylaitės, tikimasi, kad Lietuvoje Euro
melanomos dienos akcija dar kartą at
kreips visuomenės dėmesį į melanomos
ir odos vėžio atsiradimo rizikos veiks
nius, problemos aktualumą ir būtinybę
sekti odos pokyčius bei laiku kreiptis
specialisto konsultacijai.
Pirmųjų keturių Euromelanomos
dienos akcijų metu dalyvaudavo dau
giau nei 60 dermatologų iš daugiau nei
40 įvairių Lietuvos gydymo įstaigų. Iš
viso per keturis metus Lietuvoje buvo
patikrinti 4894 pacientai, iš kurių apie
20 žmonių įtarta odos melanoma, apie
150 pacientų – odos vėžys (plokščia
ląstelinis ir bazalinių ląstelių), beveik
400 aptikti atipiniai apgamai, kuriuos
patarta šalinti.
2012 m. gegužės 7 d. akcijoje sutiku
sių dalyvauti gydymo įstaigų gydytojai
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miestelio

žinios

2012 balandžio 20 d.
Svarbiausių įvykių apžvalga

Paminėta Pasaulinė hemofilijos diena
Balandžio 17-ąją dieną paminėta Pasaulinė
hemofilijos diena. Vaikų ligoninės Vaikų Onkohematologijos centro direktorė doc. Lina
Ragelienė džiaugiasi, kad pagal hemofilijos
gydymo būdus bei efektyvumą Lietuva neatsilieka nuo labiau pažengusių valstybių.
Šiuo metu Vilniaus universiteto Santariškių
klinikose galima nustatyti, ar moteris nėra
hemofilijos geno nešiotoja bei ištirti, ar gimsiantis kūdikis sirgs hemofilija.
2009 m. Vaikų onkohematologijos centre
dešimčiai vaikų pradėtas taikyti profilaktinis
hemofilijos gydymo būdas. Doc. L. Ragelienė sako, kad profilaktinį gydymą gaunančio
vaiko gyvenimas praktiškai nesiskiria nuo
sveikojo. „Vienintelis dalykas, skiriantis vaiką
nuo bendraamžių: jam du tris kartus per
savaitę reikia suleisti vaistų. Žinoma, tokiam
vaikui nuo mažų dienų yra diegiama, kad
stengtųsi nesusižeisti, saugotų save. Tačiau
profilaktinį gydymą gaunantys vaikai gali
dalyvauti fizinio lavinimo pamokose, būti
aktyvūs, sportuoti“, – teigia gydytoja.

VUL Santariškių klinikų
Dermatovenerologijos centro direktorė
Doc. M. Bylaitė (P. Katauskio nuotr.)
dermatologai įvertins paciento odą,
matomus pigmentinius apgamus ir ki
tus į odos vėžį panašius darinius, taip
pat padės pacientui užpildyti anonimi
nę anketą apie jį veikiančius odos vėžio
rizikos veiksnius, ir atsakys į pacientui
iškilusius klausimus. Įtarus odos vėžį
ar melanomą, pacientui bus pasiūlytas
kitas apsilankymas, kurio metu būtų
atliekami reikalingi papildomi diag
nostiniai tyrimai ir gydymas.
Pasitikrinusių asmenų apklausos
duomenys bus apibendrintai išanali
zuoti, neskelbiant jų pavardžių. Anoni
minės pacientų apklausos anketos bus
siunčiamos Euromelanomos komiteto
koordinatoriui. Gauti rezultatai bus
pristatyti ir palyginti su kitų šalių duo
menimis Europos Euromelanomos ko
miteto susitikime.

Žmonių, pageidaujančių profilaktiškai pasitikrinti Euromelanomos
dienos akcijos metu, išankstinė registracija vyks telefonu
koordinaciniame centre 2012 m. gegužės 2 – 3 d. nuo 9 val. iki 16 val.
tel.: 8-800 7 09 01; 8-800 7 09 02.

Be to, Vaikų onkohematologijos centre jau
yra įsteigtas Vaikų hemofilijos centras, kuriame dirba patyrę hematologai ir slaugytojai.
Gydymo centrai, skirti vaikams ir suaugusiesiems, turėtų būti daugiaprofilinėse ligoninėse, kur sergančiųjų hemofilija sveikata ir
gyvenimo kokybe rūpintųsi patyrusių specialistų komanda, sudaryta iš kvalifikuotų
hematologų, reabilitologų ir kineziterpeutų,
odontologų, psichologų, ortopedų bei patirties hemofilijos srityje turinčių slaugytojų.
Gydytojos L. Ragelienės nuomone, reikia
užtikrinti visapusišką tolesnį hemofilijos
centrų vystymą ir plėtojimą bei pasiekti,
kad tokie centrai būtų visiškai aprūpinti
šiuolaikinėmis diagnostikos ir gydymo priemonėmis. Gydytojos teigimu, šiuolaikiniai
gydymo metodai gali užtikrinti visavertį
gyvenimą bei padėti išvengti neigiamų ligos padarinių, todėl būtina skleisti apie juos
žinią ir stengtis, kad jie taptų prieinami kiekvienam. Daugiau informacijos.

Įsigaliojus naujam kainynui didėja gyventojų galimybės taupyti
Šių metų balandžio 16 d. įsigalioja naujas
2012 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas. Įtraukus į kainyną naujus,
pigesnius vaistus, gamintojams sumažinus
deklaruotas kainas ir deklaravus nuolaidas,
pacientams padidėjo galimybės taupyti
pinigus, rinktis pigesnius vaistus. Daugiau
informacijos.

Nacionalinės bibliotekos savaitės renginiai LMB
„Jei ir įmanoma šiame pasaulyje turėti kokį nors visiškai neabejotiną gėrį,
kokią nors absoliučiai tobulą laimę, aš išties manau, kad nesurastum gėrio, labiau
geistino už vaisingą ir malonų pokalbį ar
pramogą, kokį tik išsilavinusiam žmogui gali suteikti biblioteka. Dėl bibliotekos teisėtai jis gali vadintis kosmopolitu,
arba pasaulio gyventoju, nes gali viską
žinoti, viską matyti“, – rašė modernio
sios bibliotekininkystės teoretikas, pir
mosios mokslinės studijos „Patarimai,
kuriantiems biblioteką“ (1672 m.) auto
rius, bibliografas, mokslininkas, gydyto
jas Gabrielis Naude (1600-1653 m.).
Lietuvos bibliotekininkų draugija ba
landžio 23-29 d. skelbia 12-ąją Naci
onalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, ku
rios šūkis: „Biblioteka: spausk Patinka!“.
Savaitės idėja – parodyti, kad biblio
teka yra bendruomenes telkianti ir vie
nijanti erdvė. Čia puoselėjamos senos
tradicijos ir kuriamos naujos, čia gimsta
inovatyvūs sprendimai ugdant laisvą ir
kūrybingą asmenybę, čia moderniau
sios informacinės technologijos tam
pa įrankiais pažinti, mokytis ir mokyti
kitus. Biblioteka kviečia neformaliam
pasibuvimui draugų rate ir virtualiam
bendravimui globaliuose socialiniuose
tinkluose. Ji gali būti patikimu partne
riu nedideliuose regiono ir didžiuliuose
tarptautiniuose projektuose.
Neformaliam bendravimui virtualioje
erdvėje kuriami socialiniai tinklai. Lie

tuvos medicinos biblioteka kviečia me
dikus dalintis mintimis, nuotraukomis,
įdomia informacija, studijų metų pri
siminimais, siūlyti naujas idėjas, rašyti,
diskutuoti, komentuoti bibliotekos Facebook‘e. LMB taip pat pristato tinklaraštį, kuriame pateikiami naujų knygų
anonsai, Lietuvos veiklios ilgaamžystės
akademijos ilgamečio prezidento prof.
Kazimiero Ambrozaičio prisiminimai
apie biblioteką, akademijos veiklą. 2012
m. yra paskelbti Europos vyresnio am
žiaus žmonių aktyvumo ir kartų solida
rumo metais.
Tapk bibliotekos draugu. Dalinkis su
ja savo istorija, tapk jos istorijos dalimi.
Lietuvos
medicinos
biblioteka:
Spausk Patinka!
Lietuvos medicinos biblioteka Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę,
kaip ir kasmet balandžio mėnesį, skelbia akcijas skaitytojams:
• Grąžinkite pasiskolintus leidinius
– delspinigių mokėti nereikės;
• Įsigykite skaitytojo pažymėjimą
nemokamai;
• Dovanosime knygas iš dubletų
fondo;
• Mes taip pat lauksime Jūsų, gerbiami medikai, naujai išleistų knygų –
padovanokite bibliotekai.
Lietuvos medicinos bibliotekoje organizuojami renginiai:
Balandžio 23 d., pirmadienį, 16 val.
Susitikimas su poete ir prozininke,

tautodailininke, gydytoja Rita Lunskiene.
Bus pristatytos rašytojos knygos „Ne
leisk man liūdėti“ ir „Tik meilės aidas“.
Dalyvaus knygų autorė Rita Lunskie
nė, literatūros kritikas Alfredas Gusčius,
aktorė Gražina Urbonaitė, „Versus au
reus“ leidyklos redaktorė Onutė Gu
džiūnienė.
Balandžio 27 d., penktadienį, 10 val.
Lekt. Dr. Zinaidos Manžuch paskaita
„Įvadas į skaitmenines bibliotekas“.
Balandžio mėnesį bibliotekoje veikiančios parodos:
• Paroda, skirta Knygnešio dienai.
• Septintojo tapytojų ir fotomeninin
kų plenero „Atraskime nežinomus
Lietuvos turtus – tris nuostabius
E.F. André parkus prie Vilniaus“ re
trospektyvinė darbų paroda „Parkas
- kaip gyvenimo būdas“.
Maloniai kviečiame apsilankyti Lietuvos medicinos bibliotekoje!
Darbo dienomis nuo 11 iki 19 val.
Tel. 261 77 96 (Abonementas), 261 72
84 ( Skaitykla. TBA)
Paskutinį mėn. penktadienį (balan
džio 27 d.) skaitytojai neaptarnaujami.
Visą parą galite naudotis LMB tinklapiu, naršyti elektroninėse medicinos duomenų bazėse, diskutuoti Facebook‘e.

Pas kaimynus pasisėmę idėjų, jas
įgyvendins Lietuvoje
Vaikų ligoninės Fizinės
medicinos ir reabilitacijos centro
kineziterapeutas Eimantas
Žeimys ir ergoterapeutė Monika
Jadzevičiūtė lankėsi Latvijos
kurorte Jūrmaloje įsikūrusiame
nacionaliniame reabilitacijos
centre „Vaivari“, susipažino su ten
dirbančiais specialistais, jų darbu,
ir sutarė ateityje vieni iš kitų
mokytis naujovių.
„Vaivari“ reabilitacijos centras vienin
telis Latvijoje teikia visas stacionarinės
reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems
ir vaikams. Gydymas čia trunka nuo
3-4 savaičių iki 3-4 mėnesių. Centre
darniai dirba specialistų komanda: fizi
nės medicinos ir reabilitacijos gydytojai
bei slaugytojai, psichologai, logopedai,
ergoterapeutai, kineziterapeutai, socia
liniai darbuotojai, masažo, meno terapi

jos, jodinėjimo žirgais (hipoterapijos) ir
kiti specialistai.
Pasak E. Žeimio, įspūdį padarė pers
pektyvios
reabilitacijos
paslaugos,
kurių kol kas netaikome arba neturi
me galimybės taikyti Vaikų ligoninė
je. Tai procedūros mineralinio van
dens baseine, hipoterapija, muzikos
ir meno terapija, taip pat unikali psi
chologinė smėlio terapija ir sensorinė
stimuliacija.
Kaip pastebėjo „Vaivari“ reabilitacijos
centrą aplankę specialistai, kai kuriose
srityse už kaimynus daugiau patirties
turi lietuviai. Lankytame centre stinga
išsilavinusių logopedų ir psichologų,
logopedai netaiko elektrostimuliacijos
balso stygoms, tik logopedines prie
mones ir terapinius žaislus. Todėl buvo
sutarta, kad lietuviai savo žiniomis ir
įgūdžiais taip pat pasidalins su Latvijos
specialistais.

anonsai

Konferencija „Virškinimo trakto ir odos
ligos vaikų amžiuje“
2012 m. gegužės 17 d. Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus
universitetas ir Vaikų ligoninė organizuoja
konferenciją „Virškinimo trakto ir odos ligos
vaikų amžiuje“, skirtą visų specialybių gydytojams ir slaugytojoms. Daugiau informacijos.

Konferencija „Mergaičių ir paauglių
sveikata“
Organizuojama IV tarptautinė vaikų ir paauglių ginekologijos sekcijos mokslinė-praktinė konferencija „Mergaičių ir paauglių sveikata“, kuri vyks 2012 m. gegužės 4 d., nuo
9.00 val. Vilniuje, konferencijų centre „Dainava“, A. Vienuolio g. 4.
Šios konferencijos uždavinys supažindinti
su mokslo įrodymais pagrįstomis mergaičių
ginekologijos profilaktikos ir gydymo schemomis. Daugiau informacijos.

Pavasario popietė su Eugenija Šimkūnaite
Balandžio 20 d., penktadienį, 17 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7,
Vilnius) vyks renginys „Pavasario popietė su
Eugenija Šimkūnaite“.
Dalyvaus daktarė Živilė Lazdauskaitė, Jaunųjų vaistažolininkų mokyklos kuratorė Irena Pečiulienė, gydytoja ir rašytoja Filomena
Taunytė. Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir
paramos fondo nariai kalbės apie galimybes
ir perspektyvas daktarės Šimkūnaitės atminimui įamžinti.
Vaistinės „Širdažolė“ vaistažolių žinovės
pateiks naudingų patarimų, Tauragnų
bendruomenė pristatys spektaklį pagal
E.Šimkūnaitės „Paukščių horoskopus“, „Acorus vaistažolės“ vaišins arbata. Susirinkusieji galės nusipirkti E.Šimkūnaitės knygų,
tikimasi iki renginio sulaukti ir naujo knygos
„Gyvačių karalystė“ leidimo. „Renginį ves
etnologė Gražina Kadžytė.

Gyd. Ritos Lunskienės kūrybos pristatymas

„Vaivari“ reabilitacijos centras vienintelis Latvijoje teikia visas stacionarinės
reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems ir vaikams

Balandžio 23 d. 16 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) rengiamas susitikimas su poete ir prozininke,
tautodailininke, gydytoja Rita Lunskiene.
Bus pristatytos rašytojos knygos „Neleisk
man liūdėti“ ir „Tik meilės aidas“. Dalyvaus
knygų autorė Rita Lunskienė, literatūros
kritikas Alfredas Gusčius, aktorė Gražina Urbonaitė, „Versus aureus“ leidyklos redaktorė
Onutė Gudžiūnienė.
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