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Valstybės atkūrimo dienos 
proga Lietuvos prezidentas 
Gitanas Nausėda įteikė valsty-
bės apdovanojimus už nuopel-
nus Lietuvai ir už šalies vardo 
garsinimą. Valstybės ordinais ir 
medaliais buvo pagerbti per 60 
Lietuvos ir užsienio šalių piliečių. 
Lietuvos valstybės vadovas savo 
kalboje prieš apdovanojimų cere-

Pagerbti už nuopelnus Lietuvai 
moniją teigė, kad valstybės die-
ną pagerbiame tuos, kurie savo 
pasiaukojančiu darbu ir kūrybi-
niais ieškojimais nušviečia mūsų 
kasdienybę. Kurdami saugesnę, 
teisingesnę ir šviesesnę ateitį, jie 
stiprina Lietuvą ir nepaliaujamai 
kelia mus visus aukštyn. 

Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordino Karinin-

ko kryžiumi apdovanotas LSMU 
ligoninės Kauno klinikų Vaikų 
intensyviosios terapijos skyriaus 
vadovas, LSMU docentas, aktyviai 
prisidėjęs prie COVID-19 ligos 
pandemijos valdymo, Vaidotas 
Gurskis.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi 
pagerbtas Albertas Ulys – Nacio-

nalinio vėžio instituto Onkourolo-
gijos skyriaus vedėjas, klinikinės 
onkologijos laboratorijos vyriau-
siasis mokslo darbuotojas, dakta-
ras, aktyvus naujų gydymo būdų  
metodų onkourologijojos srityje 
kūrėjas, diegėjas, novatorius, mi-
nimaliai invazinių diagnostikos ir 
gydymo procedūrų pradininkas 
Lietuvoje. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi 
apdovanotas V. Gurskis

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanotas A. Ulys

Vyriausybė patvirtino ir tei-
kia Seimui Lietuvos sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklo refor-
mą, kuri dar labiau sujaukia 
visą sveikatos priežiūros siste-
mą. Siūlomi pakeitimai jau buvo 
kritikuoti anksčiau  – tolinamos 
paslaugos nuo gyvenamosios 
vietos, neatsižvelgiama į vyres-
nių žmonių poreikius. Naikinant 
mažesnes sveikatos priežiūros 
įstaigas ir jas centralizuojant at-
imama žmonių teisė savo gyve-

J. Olekas: „Sveikatos įstaigų 
reforma paliks žmones be 
sveikatos priežiūros“

namojoje vietoje gauti medicinos 
paslaugas.

Toli gražu ne visais atvejais 
diagnozei nustatyti ir gydyti rei-
kia siųsti žmones į tretinio lygio 
ligonines, tačiau tai siūloma da-
ryti ir bus neįmanoma užtikrinti 
šių žmonių sveikatos priežiūros 
ten, kur jie gyvena. Tai bus pa-
pildomas krūvis tretinio lygio 
ligoninėms, kuriose jau dabar 
mėnesius laukiama vizito pas 
specialistą.

Be to, labai nevienodai bando-
ma reguliuoti skirtingų nuosavy-
bės formų gydymo įstaigas. Pa-
prastai įstatymai galioja visiems, 
o dabar tiniuose siūlymuose 
matome, kad viešosios įstaigos, 
savivaldybių gydymo įstaigos 
suvaržomos labiau nei privatus 
sektorius.

Visiškai be reikalo viešajame 
sektoriuje bandoma naikinti pa-
siteisinusią instituciją – reabilita-
cinį gydymą. Pagal Vyriausybės 

siūlymą reabilitacinės ligoninės 
ir sanatorijos neteks savaran-
kiškumo. Tokias reabilitavimo 
paslaugas galės teikti tik privačios 
medicinos įstaigos. Kodėl priva-
čiam verslui sudaromos išskirti-
nės sąlygos?

Reforma sunaikina galimybes 
ir jauniems gydytojams vykti į 
rajonų gydymo įstaigas dirbti. 
Tačiau dar didesnė problema  – 
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jau dirbantys gydytojai liks be 
darbo. Numatytuose įsteigti svei-
katos centruose tiek dirbančių 
specialistų nebereikės. Gydytojai 
bus išstumti į gatvę. Manau, kad 
tai visiškai nepriimtinas Lietu-
voje parengtų gydytojų teisių 
suvaržymas, priklausomai nuo to, 
kuriame mieste jie dirba. Tai yra 
profesionalūs medikai, iš kurių 
atimama teisė dirbti savo krašte 
ir gydyti savo krašto žmones, ne-
siunčiant jų į centrines ligonines.

Naujai steigiami sveikatos 
centrai vėl sudarko visą sveika-
tos priežiūros sistemą, kurioje 
buvo išskirtos pirminės, antri-
nės paslaugos ir tretinio lygio 
ligoninės, visuomenės sveikatos 
paslaugos. Dabar siūlomi centrai 
bus labai mišrūs, dalyje jų bus 
teikiamos ir pirminės, antrinės ir 
visuomenės sveikatos paslaugos, 
o kituose centruose to nebus. 
Abejoju, ar taip bus gautas ir 
ekonominis efektas.

Vyriausybės pasiūlytas refor-
mos planas neatsako į daugybę 
klaustukų. Reabilitacija šiame 
plane negali būti teikiama kaip 

atskira paslauga. O kaip tuomet 
yra su psichiatrija? Psichiatrijos 
ligonines taip pat visas prijungs?

Dar vienas svarbus aspektas 
yra Sveikatos apsaugos minis-
terijos dalyvavimas kai kurių 
ligoninių valdyme. Ministerija 
taps apskričių ligoninių, kelių 
regioninių ligoninių dalininke, 
tačiau kitų ligoninių dalininke ji 
nebus. Ką tai reiškia? Ogi spren-
dimą didžiulį savivaldybių turtą 
su minimaliomis investicijomis 
perimti ministerijai. Ekonomiškai 
toks sprendimas nėra pateisin-
tas, nes savivaldybės yra daug 
investavusios į ligonines, jos yra 
užsidirbusios lėšų iš savo darbo. 
O ministerija lengva ranka visą šį 
turtą pasisavins.

Be to, nežinia, kiek turės pūstis 
ministerijos aparatas, kad užsi-
imtų ūkine ligoninių priežiūros 
ir valdymo veikla. Grįžtame į so-
vietinius laikus, kai ministerijoje 
buvo visas padalinys ir viceminis-
tras, atsakingas už ūkinę veiklą.

Manau, sveikatos įstaigų re-
formos kryptis pasirinkta netin-
kamai. Europoje dabar kalbama 
apie sistemos decentralizaciją, 
daugiau atsakomybės suteikiant 

regionams. Keliaudamas Euro-
poje matau tendenciją atsisakyti 
centralizuoto valdymo, valstybei 
paliekant daugiau bendradarbiavi-
mo ir koordinavimo funkciją. Mūsų 
sistemoje matau daugiau viršinin-
kavimo nei koordinavimo. Ir tas 
viršininkavimas ypač sustiprėja 
konservatoriams atėjus į valdžią.

Valstiečių ir žaliųjų bandytą 
įgyvendinti žalingą sveikatos 
įstaigų reformą nemažai kritikavo 
patys konservatoriai, tačiau atėję 
į valdžią jie tęsia A.  Verygos ir 
S. Skvernelio pradėtus darbus.

https://www.lsdp.lt/

J. Olekas. K. Vanago nuotr.

Seimo Sveikatos reikalų ko-
miteto nuotoliniame posėdyje 
aptarta vaistų įtraukimo sis-
temos problema ir priemonės 
jai spręsti. Šį klausimą inicijavo 
parlamentarai, į kuriuos kreipėsi 
pacientų organizacijų asociacijos 
„Kraujas“, „Gyvastis“, „Epilė“ ir kt. 
Gautų raštų pagrindu komitetas 
organizavo parlamentinę kont-
rolę.

Pasak komiteto pirmininko An-
tano Matulo, asociacijų raštuose 
buvo sakoma, kad antrus metus 
įstrigęs vaistų vertinimas, sun-
kūs ligoniai negauna tinkamo 
inovatyvaus gydymo dėl galbūt 
biurokratinių trukdžių. Anot par-
lamentaro, situaciją būtina įver-
tinti. Asociacijos „Kraujas“ vadovė 
Ieva Drėgvienė komiteto posė-
džio nariams pristatė inovatyvių 
vaistų kompensavimo proceso 
Lietuvoje eigą: „Nuo vaisto paraiš-

Naujovė pradėta, bet lėšų jai 
skirti užmiršta

kos pateikimo Valstybinei vaistų 
kontrolės tarnybai (VVKT) vertinti 
iki vaisto patekimo pas pacien-
tus yra vadinamųjų 13 žingsnių, 
t. y. situacijų. Dabar nuo 2020 m. 
vaistai stringa VVKT vertinimo 
procese  – 5 žingsnyje (paraiškos 
vertinimas nuo 2020  m. liepos). 
Tad VVKT vertinimas vėluoja 425 
dienas, o Farmacijos įstatyme 
numatytas terminas  – 180  die-
nų. 2020–2021  m. pateiktos 73 
paraiškos. Per dvejus metus VVKT 
sugebėjo įvertinti tik 12 paraiškų, 
o 60 liko neįvertinta. Čia nepa-
teiktos paraiškos, kurios įtrauktos 
2022  m. Reiktų atkreipti dėmesį 
į tai, apie kokias ligas šnekame. 
Didžioji dalis  – daugiau nei pu-
sė jų  – yra inovatyvūs vaistai 
onkologijai. Reikia suprasti, kad 
onkologija  – tai skirtingos ligos: 
plaučių, krūties, kraujo vėžiai ir 
kt. Problema labai opi.“

Hematologų draugijos narys 
Valdas Pečeliūnas sakė, kad iš 
hematologijos matomos penkios 
vaistų pozicijos. Vienas vaistas yra 
iš inovatyviausių medikamen-
tų kraujo vėžiui gydyti. Į sąrašą 
įtraukti vaistai buvo patvirtinti 
Europos vaistų agentūroje. Nacio-
nalinio vėžio instituto onkologė 
dr. Birutė Brasiūnienė teigė, kad 
proveržio šioje srityje nėra. „Kaip 
liekame vaistų lentelės apačioje, 
taip ir liekame, kalbant apie bet 
kurios lokacijos vėžį. „Per 20 atei-
nančių metų naujų vėžio atvejų 
padaugės per 20  proc. Kažką 
reikia keisti, paprastinti“,  – ko-
miteto posėdžio dalyviams sakė 
gydytoja.

Savo nuomonę pateikė pagal-
bos onkologiniams ligoniams 
asociacijos „Pola“ vadovė Nerin-
ga Čiakienė. Sveikatos apsaugos 
viceministras Aurimas Pečkaus-

kas teigė, kad kompensuojamų 
medikamentų teikimas dabar 
nėra nutrūkęs. Problema yra su 
naujų vaistų atėjimu į Lietuvos 
kompensavimo sistemą. „Norė-
tųsi, kad visi suprastume, jog 
Lietuva savo ekonomikos lygiu 
dar nėra pasiekusi Prancūzijos 
lygio. Sveikatos sistemai skiria-
me 6,6  proc. bendrojo vidaus 
produkto. Negalime tikėtis ana-
logiškų vaistų patekimo greičio 
kaip Prancūzijoje ar Vokietijoje 
bei Skandinavijos šalyse. To siekti 
galime, bet kelias iki to – ganė-
tinai ilgas. Nereikėtų greitinti 
vaisto, kuris atkeliauja į šalį, re-
gistracijos proceso ir vaisto tie-
sioginio kompensavimo proceso. 
Jei turime medikamentą, reikia 
įvertinti, ar jis gali kurti pridėtinę 
vertę mūsų pacientams ir kiek jis 
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pakeliamas mūsų ekonomikai, 
kad jis būtų įtraukiamas į kom-
pensuojamųjų sąrašus. Suprantu, 
kad visada yra vilties fenome-
nas, bet noriu pabrėžti, kad yra 
daug vaistų, kurie, palyginti su 
dabartinėmis naudojamomis 
metodikomis ligoms gydyti, ne-
rodo jokio pranašumo, tačiau 
kainuoja gerokai daugiau. Mes 
kaip šalis nesame pasirengę tų 
vaistų įsileisti. Vadovaujamės 
ir kitų šalių, kurios turi gerokai 
didesnį įdirbį, patirtimi. Bet pro-
blemą suprantame, sprendimų 
ieškome ir kai kuriuos jau esame 
padarę“, – teigė viceministras.

VVKT vadovas Gytis Andriu-
lionis priminė, kad 2020  m. Lie-
tuvoje įsigaliojo naujas vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių įrašymo į kompen-
savimo sąrašus mechanizmas. 
Numatyta, kad vaisto registruo-
tojai pateikdami paraiškas moka 
valstybės rinkliavą, kuri, anot 
jo, buvo nustatyta gana didelė. 
Anot G.  Andriulionio, vertinimas 
sudėtingas ir didelis. Už pirminį 
vertinimą mokama 240  eurų, o 
už išsamų  – 5160  eurų. „Farma-
cijos bendrovės yra pateikusios 
80 paraiškų. Minėto įteisinto 
mechanizmo tikslas  – sudaryti 
didesnes galimybes kompensuoti 
efektyviausius ir veiksmingiausius 
vaistus, atsižvelgiant į ribotas 
valstybės finansines galimybes 
ir siekiant maksimaliai efekty-
viai naudoti viešuosius finansus. 
Paraiškos rodo, kad gydymas iš 

tikrųjų brangus. Kartais vaistinio 
preparato suma siekia vos ne ke-
letą milijonų eurų. Kai kada nėra 
tikslūs duomenys apie realų vais-
to veiksmingumą. Tas vertinimas 
labai reikalingas. Lietuvoje iki 
šiol neruošiami specialistai, ga-
lintys atlikti kokybišką sveikatos 
technologijų vertinimą. Sveikatos 
ekonomikos specialistų neruošia 
nė vienas Lietuvos universitetas 
ar kita švietimo įstaiga. Lietuvos 
technologijų vertinimo sistema 
paimta iš Škotijos pavyzdžio, 
adaptuota, neturime specialistų. 
Viskas yra šiek tiek adaptuota, bet 
kiekviename įrankyje ar žingsnyje 
yra ypatumų, kuriuos reikia metų 
metus vystyti. Ligos naštos meto-
dika paremta olandų modeliu, į 
kurį įskaičiuojama sumanaus gy-
venimo trukmė, sveikatos būklės 
pajamos ir panašūs dalykai. Kom-
pensavimo slenksčiai Lietuvoje 
irgi unikalūs – net 3, kitose šalyse 
daugiausia yra vienas. Pareiškėjai 
kainas modeliuoja pagal užsienio 
kaštus, pagal pasirinktų užsienio 
valstybių. Mes pritaikytų kaštų 
Lietuvoje neturime. Naudojami 
iš Jungtinės Karalystės paimti 
gyvenimo kokybės metų koefi-
ciento deriniai. Metodologiškai 
yra ilgas darbas, kol Lietuvoje 
turėsime iki galo pritaikytą siste-
mą. Pradėjus kurti pačią sistemą 
buvo nuogąstavimų, kas vertins ir 
kokie specialistai. Vertinimo spe-
cialistų kai kuriose bendrovėse 
vidutinis atlygis siekia per 5 tūkst. 
eurų. VVKT vienas specialistas per 
mėnesį į rankas gauna 616 eurų. 
Kai matome tokią takoskyrą, yra 

labai didelis iššūkis tuos žmones 
išlaikyti“, – pabrėžė VVKT vadovas 
G.  Andriulionis. Parlamentarams 
jis priminė, kad 2020 m. priėmus 
Farmacijos įstatymo pakeitimus 
lydimojoje medžiagoje buvo nu-
rodyta, kad artimiausius trejus 
metus reikės beveik 730  tūkst. 
eurų. Sistema buvo paleista, SAM 
įgaliojo VVKT tas funkcijas at-
likti, bet lėšų tam neskirta. Nors 
2019 m. ir nurodyta, kad pakeiti-
mams įgyvendinti bus reikalingi 
papildomi valstybės biudžeto 
asignavimai. Tais metais prašyta 
221 tūkst. eurų, bet skirta 0 eurų. 
Prašomų pinigų VVKT negavo ir 
2020 bei 2021 m. Už paraiškų ver-
tinimą buvo numatytos rinklia-
vos, tačiau farmacijos bendrovių 
rinkliavos mokamos į valstybės 
biudžetą.

VVKT vadovas pabrėžė, kad, be 
vaistinių preparatų, pavesta vyk-
dyti medicinos pagalbos priemo-
nių sveikatos technologijų ir retų 
būklių vertinimus. „Nė vienai iš 
šių funkcijų iki 2021 m. pabaigos 
negavome jokių lėšų. Tai ir lėmė 
tokią situaciją. 2020 m. gautos 28 
paraiškos dėl vaistinių preparatų 
įrašymo į kompensavimo sąrašus 
vertinimo. 2021  m. gautas 321 
dokumentas, iš jų – 56 paraiškos: 
dėl vaistinių preparatų (49) ir me-
dicinos pagalbos priemonių (7) 
įrašymo į kompensavimo sąrašus 
vertinimo. Taip pat 68 užklausos 
dėl retų būklių vertinimo ir kt. 
Neturėdami finansavimo, negalė-
jome suformuoti stabilaus kolek-
tyvo, minimaliu režimu bandėme 
išgyventi“, – teigė VVKT vadovas. 

2022 m. VVKT Sveikatos techno-
logijų vertinimui įvykdyti skirta 
223 tūkst. eurų. 2021 m. ketvirtą 
ketvirtį naudojant vidinius rezer-
vus buvo sukomplektuotas kolek-
tyvas sveikatos technologijoms 
vertinti. Naujame skyriuje įsteigta 
10 etatų, į kuriuos įdarbinta 12 
žmonių.

Sveikatos technologijų vertini-
mas – daugialypis procesas, kurio 
metu vertinami sveikatos tech-
nologijų klinikiniai, ekonominiai, 
socialiniai, etniniai ir organizaci-
niai veiksniai. Vertinimo specia-
listais dirba apmokyti gydytojai, 
klinikiniai farmakologai, bet juos 
reikia specialiai paruošti. Buvo 
kreiptasi į aukštąsias mokyklas. 
Tik Rygos universitetas galėjo 
pagelbėti ir apmokyti būsimus 
vertinimo specialistus. „Pradėtas 
stabilus, nuoseklus susikaupusių 
paraiškų vertinimo procesas. 
2021  m. gruodį–2022  m. vasarį 
kompensavimo komisijai pa-
teiktos 6 rekomendacijos dėl 
vaistų įrašymo į kompensavi-
mo sąrašus. SAM inicijavo darbo 
grupę dėl pagreitinto paraiškų 
peržiūrėjimo proceso. Sveikatos 
technologijų vertinimo proce-
sas yra sudėtingas, kvalifikacijos 
darbuotojų poreikis  – aukštas, 
o darbo apimtis  – didelė. Su-
sikaupusių paraiškų peržiūrė-
ti greitai nepavyks. Per metus 
galima susitvarkyti, žinoma, tai 
priklausys nuo naujai krintančių 
paraiškų“, – kalba VVKT vadovas 
G. Andriulionis.

„Gydytojų žinių“ informacija. 

APIE DAUGIAVEIDĘ LIGĄ
„ S e r g a n t i e j i  e p i l e p s i j a : 

naujausio nuomonės tyrimo 
pristatymas“  – tokia tema or-
ganizuota Seimo nario Lino 
Slušnio, komunikacijos įmonės 
„Budinti komunikacija“ vado-
vės Lauros Bielskės, Lietuvos 
epilepsija sergančiųjų sąjungos 
„Epilė“ vadovės Donatos Bal-
čikonienės, VU ligoninės San-
taros klinikų Epileptologijos 
centro vadovės profesorės Rū-
tos Mameniškienės ir Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų tarybos narės Irmos Stu-
dienės spaudos konferencija. 
Joje pristatytas atliktas tęstinis 
sergančiųjų epilepsija tyrimas, 
kartu aptartos, kokia sergančiųjų 
šia liga emocinė būklė ir ką jiems 
daryti siekiant rasti norimą darbą. 

Šia konferencija paminima Euro-
pos epilepsijos diena.

Lietuvos epilepsija sergančiųjų 
sąjungos „Epilė“ vadovė D. Balči-
konienė spaudos konferencijoje 
priminė, kad šalyje epilepsija ser-
ga daugiau nei 24 tūkst. žmonių. 
Ja gali susirgti bet kuris asmuo ir 
bet kuriame amžiaus tarpsnyje. 
Į anoniminį klausimyną atsakė 
tik 80 respondentų. Anot jos, 
klausimyną atsakę sergantieji ir 
jų artimieji susiduria su daugybe 
iššūkių bei problemų: diskrimi-
navimu, neteisėtu atleidimu iš 
darbo, psichologinės pagalbos 
poreikiu. Taip pat patiria apribo-
jimų ir t. t. Ar keitėsi visuomenės 
nuomonė apie epilepsija sergan-
čius asmenis? D.  Balčikonienė 
spaudos konferencijoje pateikė 

citatas iš respondentų atsakymų: 
„Nelabai keitėsi, labiau tenka pa-
tirti pažeminimus. Nepastebėjau 
pokyčio. Požiūris kaip į neįgalius, 
nenormalius žmones. Jie neigia-
mai žiūri į sergančiuosius. Ypač 
darbdaviai. Nemanau, kad keitėsi, 
nutikus priepuoliui viešoje vietoje 
retas padeda  – žiūri kaip į kokį 
narkomaną ar alkoholiką. Dalis 
visuomenės visuomet į epilepsiją 
žiūrės labai neigiamai, ši diskrimi-
nacija neišvengiama sergant bet 
kokia liga. Visuomenė nėra infor-
muojama apie pirmąją pagalbą 
ištikus epilepsijos priepuoliui, 
nežinojimas gąsdinti  – ne liga. 
Niekas nepasikeitė, jei atvažiuoja 
greitoji, ar atsiduriu priimama-
jame, ar kokioje įstaigoje, ištisai 
girdžiu iš žmonių, kad esu nar-

komanė, pijokė, kol atsipeikėju 
ir sugrįžta kalba, sunkiai šnekė-
dama bandau paaiškinti, kad tai 
epilepsija.“

Pasak VU ligoninės Santaros 
klinikų Epileptologijos centro 
vadovės profesorės R.  Mame-
niškienės, epidemija palietė ne 
tik sergančiųjų gyvenimą, bet ir 
visų žmonių, sergančių ir kitomis 
ligomis. Sergantiems epilepsija 
daug klausimų kilo dėl vakcina-
cijos, apsilankymų, vaistų gavi-
mo ir kt. Nemaža klausimų dėl 
darbo, bendravimo, susirgimo. 
Ji teiravosi, kokia rizika yra, jei 
susirgsiu, kokia rizika bus, jei 
aš pasiskiepysiu. Vieni patirian-
tys priepuolių pasijuto tarsi ir 
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Seimo Sveikatos reikalų ko-
mitetas yra gavęs parlamenta-
rės Rūtos Miliūtės kreipimąsi, 
kuriame išsakoma, kad I tipo 
cukriniu diabetu (CD) sergan-
tiems asmenims iki 24  metų 
ir nuo 24  metų ir vyresniems 
kompensuojamas skirtingas 
glikemijos priemonių kiekis. 
Komitetą taip pat pasiekė Kons-
titucinės teisės gynėjų asociaci-
jos raštas, kuriame irgi keliamos 
problemos, su kuriomis susiduria 
sergantys CD: tai sveikatos prie-
žiūros paslaugų prieinamumas 
pandemijos laikotarpiu, medici-
ninių priemonių ir vaistų (ypač 
inovatyvių) kompensavimas, en-
dokrinologo ir kardiologo ben-
dradarbiavimo būtinybė.

Seimo narė R. Miliūtė komiteto 
nuotoliniame posėdyje priminė, 
kad pacientų klubo narių susitiki-
me pabrėžta, jog Lietuvoje jau yra 
prieinami nuolatiniai gliukozės 
matavimo prietaisai – jutikliai. De-

Teoriškai viskas atrodo 
puikiai, o praktiškai...  
Apie diabeto problemas

ja, jie neįtraukiami į kompensuo-
jamųjų priemonių sąrašą. Pasak 
parlamentarės, pacientų organi-
zacijos siūlė, kad atsisakius senųjų 
priemonių (juostelių) galbūt būtų 
galima kompensuoti tuos jutik-
lius. Kartu išsakyta mintis apie 
paciento krepšelį, nes gal ne visi 
naudosis jutikliais, insulino pom-
pomis ir kt., tačiau pacientai kartu 
su gydytoju galėtų nuspręsti, ką 
pasirinkti. Gautas priemones pa-
cientai kartais perparduoda, kad 
galėtų nusipirkti pageidaujamų 
savikontrolės priemonių. Komi-
teto posėdyje apie tai ir kalbėta.

SAM yra parengusi pranešimą 
apie priemones sergantiems CD 
paslaugų prieinamumui ir kokybei 
gerinti. Asta Adomaitytė, vaikų 
ir jaunimo diabeto klubo „Dia-
bitė“ vadovė, parlamentarams 
priminė, kad išvengti ilgalaikių 
komplikacijų padeda nuotolinis 
norminis glikemijos palaikymas. 
Ar įmanoma išlaikyti norminę 

glikemiją ir ją kontroliuoti turint 
tik penkias matavimo juosteles 
per parą (tiek juostelių skiriama 
vaikams ir jaunimui iki 24 metų)? 
Faktiškai neįmanoma. Nuolatinis 
glikemijos jutiklis padeda laiku 
pamatyti ir perspėti – imtis prie-
monių, t. y. prevencijos. Išlaikant 
norminę glikemiją galima išvengti 
60  proc. ilgalaikių komplikacijų 
(akių, inkstų ir neuropatinių). Kar-
tu sumažėtų gydytojų specialistų 
konsultacijų skaičius. Kai kurios 
ES valstybės yra atlikusios skai-
čiavimus dėl nuolatinio glikemijos 
jutiklio efekto. Vidutinės sąnaudos 
naudojant juosteles yra 4 700 eu-
rų vienam pacientui per metus, o 
naudojant nuolatinio stebėjimo 
jutiklius reiktų apie 2  700  eurų. 
Kito diabetu sergančių suaugusių 
žmonių klubo narė pabrėžė, kad 
valstybė daug investuoja į kom-
plikacijų gydymą. Anot jos, daug 
efektyviau būtų užkristi kelią 
komplikacijoms kompensuojant 

jutiklius, kurie iš esmės pagerina 
paciento gyvenimo kokybę.

SAM Sveikatos departamento 
Specializuotos sveikatos prie-
žiūros skyriaus vedėja Inga Ce-
chanovičienė komiteto posėdyje 
teigė, kad 2021 m. sergančių CD 
skaičius siekė beveik 143  tūkst., 
iš jų naujai susirgę buvo 20 tūkst. 
asmenų. Kasmet suserga apie 
18  tūkst. žmonių. Nuo 2015  m. 
vykdoma širdies ir kraujagyslių 
ligų bei CD rizikos grupės asmenų 
sveikatos stiprinimo programa. 
Pasak I. Cechanovičienės, kiekvie-
nais metais programą baigia apie 
tūkstantį Lietuvos gyventojų. Iki 
šių metų ją baigė 8 tūkst. žmonių 
(o sergančių CD 2021  m. buvo 
143  tūkst.). „Siekiama pradėti 
įgyvendinti visų integruotos svei-
katos priežiūros paslaugų, skirtų 
valdyti ir diagnozuoti CD, kasmetį 
vertinimą. Tam SAM sudaryta 

blogiau, o kiti nieko nepajuto. 
Saviizoliacija paveikė ir juos, kaip 
ir visus sveikuosius. „Mes šią ligą 
vadiname daugiaveide. Todėl, kad 
kiekvienas priepuolis gali pasi-
reikšti visiškai kitaip. Gydymas 
taip pat skirtingas  – nėra vieno 
vaisto vienai ligai. Kiekvienas turi 
savo priepuolius ir kiekvienas turi 
savo gydymą. Todėl ir renkamės 
kasmet spręsti tą problemą, kaip 
padėti tiems žmonėms“,  – kalba 
profesorė.

Kaip parodė D.  Balčiūnienės 
tyrimas, 70 proc. žmonių pavyksta 
valdyti savo priepuolius. „Bet tai 
nėra situacija, kai paskyrėme tą 
vieną vaistą. Tam pasiekti reikia 
didelių pastangų – ieškoti vaisto, 
jų derinių ir dozės. Taip pat ieškoti 
chirurginio gydymo galimybių. 
Jau dvejus metus Santaros klini-
kose galime taikyti gydymą, kai 
stimuliuojamas klajoklis nervas, – 
teigė prof. R.  Mameniškienė.  – 

Sergantiems epilepsija problemų 
kyla dėl darbo. Anglijoje net ir 
šiandien, kai jau praėjo daug 
metų nuo vedybų su sergančiu 
epilepsija legalizavimo, nuo ofi-
cialios diskriminacijos pabaigos, 
visgi darbo pokalbyje pasakyti, 
kad sergi, nerekomenduojama.

Prieš keletą metų padarėme so-
cialinį eksperimentą. Mūsų vienas 
pacientas Karolis ėjo į skirtingas 
įstaigas darbo pokalbio. Kiekvie-
name pokalbyje jis prisistatydavo, 
kas esąs, koks jo išsilavinimas. Ir 
visuose pokalbiuose be išimties 
jis buvo priimtas į darbą. Iki tos 
minutės, kai pokalbio pabaigoje 
pasakydavo, kad serga epilepsija. 
Tik viena įstaiga sutiko jį priimti, 
o visos kitos padėkojo ir pasakė, 
kad jiems reikia pagalvoti, o kitą 
dieną žadėjo paskambinti. Tai 
rodo mūsų visuomenės požiūrį, 
t.  y. darbdavių požiūrį. Anonimi-
nio klausimyno tyrimo analizėje 
mane nustebino, kad labai didelis 
procentas tų, kurie teigė, kad 

darbdaviai ir kolegos žino apie jų 
ligą. Gal mes dirbdami kabinete 
matome tuos žmones, kuriems 
priepuoliai yra dažni. Bet aš sa-
vo praktikoje, o mes per metus 
konsultuojame per 2  tūkst. pa-
cientų, turbūt ant vienos rankos 
pirštų galėčiau suskaičiuoti, kurių 
kolegos ir vadovai žino apie ligą. 
Labai nesenas pavyzdys: jauna 
mergina įsidarbino. Ji taip džiau-
gėsi tuo, kad darbdaviai yra pa-
tenkinti jos darbu. Ir vieną dieną 
darbdaviai pamatė, kad ji lygtai 
sustingo ir į klausimus negalėjo 
atsakyti. Paklausė, kas jai, o ji 
atsakė, kad tai buvo epilepsijos 
priepuolis. Ir jai nuo rytdienos 
liepė nebeateiti. Paklausiau, kur 
ji dirba. Ji pasakė, kad vaistinėje 
valytoja. Tai parodo, jog netgi tie 
žmonės, kurie yra arti medicinos, 
jaučia baimę, kad sergantis epi-
lepsija bus šalia. Tai labai liūdna.

JAV prieš 50 metų sergantiems 
epilepsija draudė tuoktis, Vo-
kietijoje trečiojo reicho laikais 

tokie asmenys buvo vežami į dujų 
kameras, viduramžiais jie deginti 
ant laužo, dar seniau – gydyti už-
kalbėjimais. Kasmet vasario antrą 
pirmadienį minime Epilepsijos 
dieną. Šiemet  – tai šv. Valentino 
diena, epilepsijos sergančiųjų 
globėjo diena. Šis šventasis ir 
pats kentėjo nuo priepuolių. Jis 
visą gyvenimą skyrė sergančiųjų 
epilepsija priežiūrai, slaugai ir 
pagalbai. Prieš 7  metus patys 
sergantieji atsakydami į klausimą 
apie savo ligą sakė, kad nieko 
nežino ir mano, jog tai psichikos 
liga ir ji paveldima. Šiandien taip 
apie savo ligą mąstančių pacien-
tų procentas yra mažesnis. Prieš 
10  metų mums pavyko pasiekti, 
kad sergantieji galėtų vairuoti, kai 
priepuoliai nesikartoja.

Noriu pasakyti, kad žingsnis po 
žingsnio, lėtai, bet einame į vi-
suomenės žinojimą apie šią ligą.“

„Gydytojų žinių“ informacija.
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CD profilaktikos, diagnostikos 
ir gydymo taryba, kurioje yra ir 
3 nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Tarybai pavesta nusta-
tyti sveikatos priežiūros paslaugų, 
teikiamų CD sergantiems asme-
nims, prieinamumo ir kokybės 
rodiklius, kurie patvirtinti pernai. 
Rodikliai yra platūs ir apima vi-
są sveikatos stiprinimo, rizikos 
veiksnių profilaktikos, pirminės 
priežiūros, specializuotos prie-
žiūros, hospitalizacijos ir mirties 
rodiklius. Šiemet pradedama nau-
jovė  – „CD paciento kelias“. Tai 
integruotos sveikatos priežiūros, 
t. y. paciento klinikinis ir jo orga-
nizacinis kelias. Nustatyti pacien-
to organizacinį kelią, kad būtų 
kaip galima anksčiau diagno-
zuotas ir pradėtas gydyti CD, kad 
liga būtų kontroliuojama arčiau 
gyvenamosios vietos pirminio ly-
gio sveikatos priežiūros įstaigoje. 
Norima, kad kuo mažiau pacientų 
susidurtų su įvairiais ligos pada-
riniais ir komplikacijomis. Nuo 
2016 iki 2020  m. PSDF išlaidos, 
skirtos CD, didėja. Vidutiniškai 
per metus tam skiriama 30  mln. 
eurų. 83 proc. išlaidų dalis skirta 
2 tipo CD. Šiemet PSDF papildo-
mai skyrus 4,4 mln. eurų, nuo an-
tro ketvirčio planuojama pradėti 
kompensuoti insulino pompų 

išlaidas visiems atitinkantiems 
reikalavimus I tipo CD sergan-
tiems asmenims, nepriklausomai 
nuo jų amžiaus. Insulino pom-
pų nuoma pernai pasinaudojo 
655 sergantys CD. Taip pat siū-
loma pagal biudžeto galimybes 
nuo šių metų trečio ketvirčio 
kompensuoti gliukozės jutiklius 
pacientams, sergantiems I tipo 
CD. Šioms naujovėms numatyta 
7,4 mln. eurų. Tai – 10 proc. iš PS-
DF biudžeto didėjimo“, – pabrėžė 
I. Cechanovičienė.

„Pirmą kartą girdžiu apie Sei-
mo narės R. Miliūtės organizuotą 
susitikimą su diabetu sergančių 
organizacijų atstovais. Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų ta-
ryba, jungianti 50 diabetų klubų, 
nebuvo pakviesta ir čia disku-
tuojami dviejų mažų vaikų klubų 
prašymai. Juokingai atrodo, kad 
tokia situacija nesikeičia nuo pra-
eitos kadencijos Vyriausybės. Yra 
kažkokie užkulisiniai susitarimai 
ir nenorima girdėti realios situa-
cijos, – sakė parlamentarams Vida 
Augustinienė, kuri yra ir Lietuvos 
diabeto asociacijos prezidentė bei 
Lietuvos pacientų organizacijų At-
stovų tarybos pirmininkė.  – Ačiū 
SAM atstovei I.  Cechanovičienei, 
kuri labai gražiai teoriškai pristatė, 
kas vyksta. Ačiū parlamentarei 
Rimantei Šalaševičiūtei, kuri pa-
brėžė, kad ši programa vykdoma 

tik teoriškai. Buvo paminėta, kad 
yra platus slaugytojų diabetolo-
gių tikslas, kur vyksta mokymai. 
Tai  – tik teoriniai apmąstymai, 
visur rajonuose ligonių moky-
mai nevyksta. Kėlėme klausimą, 
kad maži slaugytojų diabetologių 
įkainiai, daugelyje gydymo įstaigų 
bandoma atsisakyti diabetinės 
pėdos kabinetų, nes tai nuosto-
linga. Net slaugytojų diabetologų 
etatų kai kurios gydymo įstaigos 
neturi. Džiaugiuosi, kad nuo sau-
sio nebėra to, kad gydytojas turi 
skirti pigiausią gydymą. Tačiau 
išėjus tam naujam CD aprašui, 
kiek žinau iš gydytojų ir kitų spe-
cialistų, yra gauti kažkokie ligo-
nių kasų raštai, jog medikai turi 
skirti pigiausius vaistus iš naujų 
medikamentų grupių. Ir tiems 
ligoniams gali juos skirti, kurie 
jau gydėsi iki šiol, o naujiems 
pacientams jų skirti negalima. 
Kaip tai suprasti? Aš nesu prieš, 
kad būtų insulino pompų visiems, 
kam tinka ir reikalinga. Iš jaunimo 
iki 24 metų pernai insulino pom-
pų nuoma pasinaudojo 655 ser-
gančiųjų. Seniai keliame jutiklių 
kompensavimo klausimą, taip pat 
kėlėme dėl diagnostinių juostelių. 
Lietuvos diabeto asociacija siūlo 
rūpintis ne tik l tipo CD, būtina 
nepamiršti ir sergančių ll tipo 
CD. Būtent šie žmonės praktiškai 
neturi savikontrolės priemonių. 

Žmogus gauna tik 150 juoste-
lių per metus. Tai kokia gali būti 
ligos kontrolė? Nepadės jokios 
pompos, jokia savikontrolė, jei 
žmonės nebus apmokyti. Jei yra 
lėšų, mes nesame prieš, kad būtų 
kompensuojami ir tie jutikliai. Kal-
bantys komiteto posėdyje siūlė, 
kad reikia visiškai atsisakyti dia-
gnostinių juostelių. Yra ir sergan-
čių l tipo CD, kurių organizmas 
nepriima tų svetimkūnių  – nei 
insulino pompų, nei jutiklių. Jei 
būtų atsisakoma diagnostinių 
juostelių, tie žmonės liktų visiš-
kai be savikontrolės priemonių. 
Seniai sakėme, kad būtina keisti 
insulino pompų nuomos tvarką. 
Manau, kad tikslinga būtų, jei 
į insulino pompų nuomą būtų 
įskaičiuojamos tik pačios pompos, 
o ne visi tie priedai: jutikliai ir 
keičiamos pompos dalys. Manau, 
kad vyksta kažkokie susitarimai. 
Tik jais vadovaudamosi SAM ir TLK 
priima sprendimus. Tad norėčiau 
išgirsti iš SAM, kas bus siūloma ir 
padaryta dėl sergančių ll tipo CD.

Komiteto pirmininkas SAM re-
komendavo diabeto asociacijos 
klubų atstovams organizuoti susi-
tikimą ir dar kartą aptarti aktualius 
CD klausimus, o pavasario sesijoje 
komitetas pakartotinai aptars pro-
blemas, susijusias su CD.

„Gydytojų žinių“ informacija.

Lietuvos medicinos bibliote-
koje atidaryta žymaus lietuvių 
dailininko Aloyzo Stasiulevi-
čiaus tapybos ir piešinių paro-
da „Ars et Sanitas“. Ši ekspozicija 
dedikuota garsioms gydytojoms, 
dailės kūrinių kolekcininkėms 
Stasei Mičelytei ir Onai Laimutei 
Šveistytei.

Pasak menotyrininkės Aušros 
Stasiulevičienės, šiuolaikinių 
dailės kūrinių kolekcionavimo 
pradžia ir klestėjimas Lietuvoje 
beveik sutampa su praėjusio am-
žiaus 6–7 dešimtmečių lietuviško 
meno pakilimu, kurį dailės tyrinė-
tojai dažnai įvardija kaip pasikei-
timų ir iššūkių laiką. Negausioje 
Lietuvos kolekcininkų bendruo-
menės istorijoje dažnai minimos 
dvi moterys, gydytojos ir bičiu-
lės – S. Mičelytė ir O. L. Šveistytė.

Gydytoja S.  Mičelytė  – chirur-
gė, urologijos Lietuvoje legenda, 
vertinama dėl nuopelnų kuriant 
pirmą Lietuvoje dirbtinio apvai-

Gydytojos, rėmusios menininkus
sinimo laboratoriją, diegiant mo-
dernią inkstų akmenligės gydymo 
sistemą, dėl sėkmingų jos moki-
nių atliekamų inkstų operacijų ir 
transplantacijų. Ji savo dailės kūri-
nių kolekciją formavo apie 60 me-
tų. 2014-aisiais Vilniaus paveikslų 
galerijoje buvo eksponuojama 
gydytojos S.  Mičelytės muziejui 
dovanota dailės kolekcija. Pasak 
buvusio muziejaus direktoriaus 
Romualdo Budrio, visą gyvenimą 
medicinos mokslų daktarė S.  Mi-
čelytė gydė žmones, bet šiandien 
ją muziejus prisimena pirmiausia 
kaip meno žmogų, dovanojusį 
didelę ir vertingą dailės kolekciją. 
Gydytoja sukaupė 89 menininkų 
daugiau kaip 200 dailės kūrinių 
rinkinį, įprasminantį jos nuošir-
dų domėjimąsi daile, literatūra, 
muzika. Jos įsigytuose kūriniuose 
dailė alsuoja ne tik kukliu noru 
pagražinti namų aplinką (peiza-
žai, natiurmortai), bet ir meno 
kalbos eksperimentais, liaudies 

meno tradicijų gyvastimi, aukštais 
idealais, lietuvybe. S. Mičelytė, for-
mavusi kolekciją beveik 60 metų, 
sukūrė tarsi neoficialios dailės 
metraštį. Ieškodama kūrinio sau, 
ji beveik visada pataikydavo į tuos 
autorius, kurie nesiveržė ryškiau 
prisidėti prie esamos sistemos šlo-
vinimo. Daugumai maištautojų jos 
supratingumas tapo moraline pa-
rama, o namai – ji, jos vyras, taip 
pat gydytojas dr. Tomas Kairiūkštis 
bei jo tėvas, taip pat menininkas 
prof. Jonas Kairiūkštis – savotišku 
paguodos užutėkiu.

O. L. Šveistytė – gydytoja gine-
kologė, visą savo profesinį gyve-
nimą dirbo vienoje darbovietė-
je  – Vilniaus Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje, iš jų 30 metų – vyr. gy-
dytojo pavaduotoja gydymo rei-
kalams. Kelis dešimtmečius jos 
rinktoje kolekcijoje yra daugiau 
nei 150 meno kūrinių, tarp kurių – 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatų, kitų žinomų 

Lietuvos menininkų dovanoti 
arba pačios kolekcininkės įsigyti 
darbai. Apie du trečdaliai dovano-
ti, bet jeigu gydytoja pirko, tai pir-
ko brangiai ir nesiderėdama. Jos 
rinkinyje rasime tik 31 autorių, ji 
nesirinko tų, kurie, kad ir madingi, 
bet jai nepatikdavo, sakydavo, kad 
„deformuotų kūnų ir lavonų prisi-
žiūriu ligoninėje“. Menotyrininkai 
yra pastebėję, kad O. L. Šveistytė 
turinti ir visada turėjusi puikų sko-
nį ir tiesiog jautusi gerus paveiks-
lus. Gydytojos rinktos kolekcijos 
užuomazga  – tapytojo Aloyzo 
Stasiulevičiaus kūrinys „Palan-
gos parke“, sukurtas 1957 metais. 
Pasak menotyrininkų, optimiz-
mu, humoru ir taikumu, plačiais 
kultūriniais interesais stebinanti 
rinkinio savininkė O.  L.  Šveisty-
tė – įvairiapusiška asmenybė, kuri 
savęs net nevadino kolekcininke, 
nors lietuvių menininkų dailės kū-
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rinių kolekcionavimas kaip meni-
ninkų „globa“ kelis dešimtmečius 
buvo tapęs beveik kasdienybe. 
Jos aistros menui ištakos ir vėliau 
kilęs poreikis rinkti meno kūrinius 
siekia vaikystę.

Tapytojas A. Stasiulevičius bene 
pusę amžiaus bendravo, drauga-
vo su šiomis gydytojomis. Buvo 
pirmasis jų patarėjas, renkantis 
meno kūrinius. Jis mokė medikes 
„matyti“ dailės kūrinius, skatino 
lankytis parodose, rinkti meną. 
Gydytojoms menas tapo svarbiu 
dvasiniu poreikiu, kolekcijos at-
spindi jų estetines preferencijas 
ir yra vertingos Lietuvos meno 
istorijai pažinti.

Šioje A.  Stasiulevičiaus paro-
doje eksponuojami trys tapybos 
darbai iš skirtingų laikotarpių 
ir senojo Vilniaus architektūri-
nių ansamblių, kiemų, sienų bei 
panoramų piešiniai, kurių dalis 
primena jau dingusį Vilnių. Vie-
nas paveikslų, eksponuojamų 

parodoje „Lozoriau, kelkis!“, vaiz-
duoja, kaip Kristus padaro ste-
buklą  – prikelia mirusį Lozorių. 
Šis siužetas įprasmina ligonių 
ir medikų pastangas nepraras-
ti vilties išgyti net sunkiausio-
mis akimirkomis. Neatsitiktinai 
VU ligoninės Santaros klinikų 
prieigose tą siužetą matome Sta-

nislovo Kuzmos skulptūrinėje 
kompozicijoje. A.  Stasiulevičius, 
interpretuodamas šį biblinį įvykį, 
jį sudabartina: Kristų vaizduoja 
Vilniaus bažnyčių fone. Dailinin-
kas mąsto ir apie dvasinę tautos 
sveikatą, kviečia atgyti. Paveikslas 
turi antrą pavadinimą – „Lietuva, 
kelkis!“.

Dailininkas A.  Stasiulevičius 
per 64 kūrybinio darbo metus 
nutapė apie 2  tūkst. paveikslų, 
surengė per 80 individualių par-
odų Lietuvos ir užsienio šalių 
muziejuose bei meno galerijose. 
Jis parašė ir publikavo per 100 
straipsnių apie Lietuvos, išeivijos 
ir kitų šalių dailininkus. Dailinin-
kas pernai paminėjo savo 90-me-
tį. Jis ne tik rengia parodas, rašo 
straipsnius, kasdien tapo. Jis yra ir 
visuomeniškas dabarties žmogus. 
A. Stasiulevičių smarkiai paveikė, 
sujaudino pasiaukojantis medikų 
darbas, ištikus pandemijai. Jam 
gimė mintis pakviesti dailininkus 
padėkoti medikams. Į kvietimą 
atsiliepė 31 dailininkas. Jie pa-
dovanojo savo meno kūrinius 
medikams ir 2020 m. liepos 10 d., 
remiantis sveikatos apsaugos mi-
nistro rekomendacijomis, jie buvo 
įteikti gydytojams, slaugytojoms, 
dirbantiems sunkų darbą, gydant 
COVID-19 paliestus pacientus.

„Gydytojų žinių“ informacija.

A. Stasiulevičius

LSMU Vaikų ligų klinika, Kauno miesto ir krašto pediatrų draugija, Lietuvos vaikų alergologų draugija ir  
Lietuvos retų plaučių ligų gydytojų draugija organizuoja nuotolinę mokslinę praktinę jubiliejinę konferenciją 

Kauno seminarai: vaikų alergologija ir pulmonologija 2022, kuri vyks 2022 m. kovo 4 d.
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams. Bus išduodami 7 valandų gydytojų profesinio tobulinimosi pažymėjimai.

P R O G R A M A
PIRMASIS POSĖDIS. Pirmininkauja prof. Rimantas Kėvalas

10:00–10:05 Konferencijos atidarymas.
10:05–10:25 Vaikų COVID-19 ligos evoliucija. Prof. Rimantas Kėvalas, LSMU
10:25–10:45 Vaikų daugiasisteminio uždegimo sindromo diagnostikos ir gydymo sutarimas. Doc. Rima Šileikienė, LSMU
10:45–11:05 Vaikų daugiasisteminio atsako sindromas ir ūminis apendicitas. Gyd. Idilė Vansevičienė, LSMUL KK; gyd. Aušra 

Lukošiūtė-Urbonienė, LSMUL KK; prof. Vidmantas Barauskas, LSMU
11:05–11:35 Vakcinacijos perspektyvos. Prof. Aurelija Žvirblienė, VU

ANTRASIS POSĖDIS. Pirmininkauja doc. Jolanta Kudzytė
11:35–12:55 Maisto alergija ir kūdikių papildomas maitinimas. Prof. Odilija Rudzevičienė, VU
12:55–12:15 Kas slepiasi po niežuliu? Dr. Vilija Bubnaitienė, LSMU; rez. Ineta Dulinskienė, LSMU
12:15–12:35 Mastocitozė. Doc. Jolanta Kudzytė, LSMU
12:35–12:55 Autoimuninėmis ligos sergančių pacientų vakcinacija. Gyd. Erika Žėkaitė-Vaišnienė
12:55–13:10 Odos lopo mėginio – reikšmė, diagnozuojant alergiją maistui. Rez. Simona Abraitytė, Martyna Bakutytė, Dovilė Didžiulė, 

Ineta Dulinskienė; doc. Jolanta Kudzytė, LSMU
13:10–13:25 DRESS ir HLH sindromai. Rez. Zina Doviltytė; doc. Rosita Kiudelienė, LSMU
13:30–14:00 Pietų pertrauka

TREČIAS POSĖDIS. Pirmininkauja prof. Laimutė Vaidelienė
14:00–14:20 Cistinės fibrozės diagnostikos ir gydymo aktualijos Lietuvoje. Doc. Valdonė Misevičienė, LSMU
14:20–14:40 Svetimkūniai kvėpavimo takuose. Asist. Giedrė Kojelienė, LSMU
14:40–15:00 Destrukcinė pneumonija. Doc. Artūras Kilda, LSMU
15:00–15:20 Mepolizumabas pediatrinėje praktikoje. Doc. Valdonė Misevičienė, LSMU
15:20–15:40 Diskusijos

Išankstinė nemokama registracija vyks 2022 m. vasario 10–24 dienomis e. paštu: vaiku.ligu.klinika@gmail.com. Registruodamiesi į nuotolines konferencijas, 
teisingai nurodykite savo duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, darbovietė, telefonas), nes nuo to priklauso tolesnis informacijos pateikimas ir pažymėjimo 
duomenys. Dieną prieš konferenciją visiems užsiregistravusiems jų nurodytu el. paštu bus išsiųsta prisijungimo nuoroda.
7 val. elektroniniai pažymėjimai dalyviams bus išduodami tik prisijungus prie vaizdo transliacijos konferencijos dieną. Pažymėjimai bus išsiųsti iš MEDAS 
(LSMU Podiplominių studijų centras) nurodytu el. paštu per 1 mėn. 
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N U OTO L I N Ė  M O K S L I N Ė  P R A K T I N Ė  K O N F E R E N C I J A

„Kasdienė gydytojo praktika 2022: vaikų kvėpavimo organų ligos“
Data: 2022 m. kovo 18 d.

Organizuoja:
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika,

Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondas,
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Pediatrijos centras,

Lietuvos vaikų pulmonologų draugija,
Lietuvos pediatrų draugija,

VšĮ VUL SK Cistinės fibrozės kompetencijos centras

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė – prof. Odilija Rudzevičienė
Nariai: doc. Sigita Petraitienė, dr. Rimvydas Ivaškevičius

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Klinikinės medicinos institutas, Vaikų ligų klinika
Santariškių g. 4, LT-08406 Vilnius

Tel. 8 5 272 0270, el. paštas Sigita.Petraitiene@santa.lt

Konferencijos tikslas – supažindinti gydytojus vaikų pulmonologus, pulmonologus, vaikų alergologus, alergologus ir klinikinius 
imunologus, vaikų gastroenterologus, dietologus, vaikų intensyviosios terapijos gydytojus, vaikų ligų gydytojus, vaikų onkohematologus, 

gydytojus anesteziologus reanimatologus, vaikų infekcinių ligų gydytojus, infekcinių ligų gydytojus, šeimos gydytojus, neonatologus,  
vaikų chirurgus, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus, laboratorinės medicinos gydytojus, medicinos biologus su vaikų kvėpavimo 

organų ligų diagnostikos naujovėmis, diferencinės diagnostikos ypatumais, šiuolaikinio gydymo galimybėmis.

Registracijos mokesčio nėra. Išduodami 5 val. trukmės universiteto kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Registruotis į konferenciją „Kasdienė gydytojo praktika 2022: vaikų kvėpavimo organų ligos“ galite paspaudę šią nuorodą
https://forms.gle/meMD5N9AJxmzxNHF7

Kilus nesklandumų registruojantis susisiekite el. paštu Roman.Semionov@santa.lt

Maksimalus dalyvių skaičius – 300. Pasiekus maksimalų užsiregistravusių dalyvių skaičių registracija bus stabdoma.
Dieną prieš konferenciją visiems užsiregistravusiems jų nurodytu el. paštu bus išsiųsta prisijungimo nuoroda,  

todėl prašome taisyklingai įrašyti savo el. pašto adresą.
Konferencijos pažymėjimai dalyviams ir pranešėjams bus išsiunčiami el. paštu.

Konferencijos „Kasdienė gydytojo praktika 2022: vaikų kvėpavimo organų ligos“ programa

11.30–12.00 Dalyvių prisijungimas. Virtuali rėmėjų paroda

12.00–14.00 I POSĖDIS. Moderatorės: prof. Odilija Rudzevičienė, doc. Sigita Petraitienė

12.00–12.05 Sveikinimo žodis

12.05–12.35 Šiuolaikinis požiūris į cistinės fibrozės patogenezę, naujos gydymo galimybės. Prof. Gary Connett, University Hospital, 
Southampton

12.35–12.50 Diskusija su prof. Gary Connet

12.50–13.15 Epigenetika ir plaučių ligos. Prof. Laimutė Vaidelienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika

13.15–13.35 Vaikų astmos gydymo naujienos. Doc. Sigita Petraitienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; VUL SK Pediatrijos centras

13.35–13.55 Elektroninių cigarečių rūkymo aktualijos ir galimi kvėpavimo takų pažeidimai. Dr. Miglė Leonavičiūtė-Klimantavičienė, 
VUL SK Pediatrijos centras

13.55–14.15 Retų įgimtų plaučių ligų chirurginis gydymas. Dr. Arūnas Strumila, VUL SK Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos 
centras

14.15–14.45 Pertrauka. Virtuali rėmėjų paroda

14.45–17.30 II POSĖDIS. Moderatorės: prof. Odilija Rudzevičienė, doc. Sigita Petraitienė

14.45–15.15 Reabilitacinis gydymas vaikams, sergantiems kvėpavimo organų ligomis. Gyd. Giedrė Juškėnienė, VUL SK Vaikų fizinės 
medicinos ir reabilitacijos centras

15.15–15.35 Nauji vaikų plaučių funkciniai tyrimai. Gyd. Paulius Kalibatas, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; VUL SK Pediatrijos 
centras

15.35–16.00 Vaikų plaučių ultragarsiniai tyrimai. Gyd. Andrius Čekuolis, VUL SK Radiologijos ir branduolinės medicinos centras

16.00–16.30 Sergančio cistine fibroze paciento gydymo iššūkiai Lietuvoje. Doc. Valdonė Misevičienė Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Vaikų ligų klinika, ir gyd. Paulius Kalibatas, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; VULSK Pediatrijos centras

16.30–17.00 Inhalant allergen and allergen component diagnostics. Užsienio lektorius derinamas

17.00–17.30 Diskusijos


