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Šiandien vyko Seimo nario 
Aurelijaus Verygos spaudos 
konferencija „Ar dėl išaugusių 
energijos sąnaudų gydymo 
įstaigose bus mažinami atlygi-
nimai medikams?“, reaguojant 
į tai, kad Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) paskelbė, 
jog krizę įveikti bandys 6 proc. 
didindama asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų bazinių 
kainų vertes, tam panaudo-
dama PSDF biudžeto rezervo 
lėšas. Šiemet numatoma papil-
domai skirti 5 mln. eurų (spalio–
gruodžio mėn.), skaičiuojama, 
kad 12 mln. eurų jau buvo skirta 
ASPĮ didinant įkainį 2022 m. Gal-
būt dar apie 20  mln. eurų bus 
skirti 2023 m.

„Nedovanotina, kad visi ener-
gijos sąnaudų kaštai kompen-
suojami iš PSDF biudžeto“, – teigė 
Seimo narys Aurelijus Veryga.

Lietuvos gydytojų sąjunga 
(LGS) atliko ASPĮ apklausą dėl au-
gančių energijos išlaidų, vertino 
Lietuvos banko ir kitų finansų įs-
taigų pareiškimus dėl mažinamų 
kitų metų BVP augimo prognozių, 
nedarbo augimo (tai tiesiogiai 
daro įtaką PSDF biudžeto pa-
jamoms). Daroma išvada, kad 
numatomas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų bazinių kainų 
vertės padidinimas nepakanka-
mas siekiant amortizuoti net ir 
šiemet patiriamas išlaidas. Tačiau 
ministerija džiūgauja teigdama, 
kad skiriama 17 mln. eurų (tai yra 

Papildomi 5 mln. eurų ASPĮ – 
kaip pasiūlymas gydytis placebu

1,4  mln. eurų mėnesiui visoms 
235 ASPĮ), nors realiai išlaidos 
auga gerokai daugiau.

„Atsakomybė turi gulti ne ant 
mūsų, gydytojų, gydymo įstaigų, 
tegu ją pasiima tas, kas padarė 
šitą netvarką“, – teigė LGS pre-
zidentas Liutauras Labanauskas.

Finansinė asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų situacija blo-
gėja jau nuo 2021 m. Šių metų 
pirmą pusmetį net 62 ASPĮ dirbo 
nuostolingai, nors kainos už ener-
gijos išteklius dar nebuvo padidė-
jusios. Pernai nuostolingai dirbo 
120, t. y. veik pusė gydymo įstai-
gų. Tai rodo, kad negalima tikėtis, 
jog pačios gydymo įstaigos dar 
turi rezervų šiems augantiems 
kaštams padengti.

SAM pasiūlė ASPĮ susitaupyti 
80  mln. eurų efektyvinant sa-
vo veiklą ir naudoti lėšas, kurias 
sumokės už gydytus COVID-19 
pacientus. Ministerijos pozicija 
yra daugiau nei ciniška, nes:

 ¾nekompensuojamos net šiemet 
patirtos išaugusios išlaidos, o 
dėl kitų metų (prognozuojama, 
kad šios išlaidos kils 2–3 kartus) 
nesiūloma jokių sprendimų;
 ¾net neužsimenama, kad, be šių 
išlaidų, nuo sausio  1  d. ASPĮ 
turi pareigą didinti MMA, ir 
tam būtina skirti papildomų 
PSDF lėšų;
 ¾problemas pasiūlyta spręs-
ti pačioms ASPĮ, be valsty-
bės paramos, t.  y. kartojamas 
2009–2012  m. kr izės „val-

dymo“ scenarijus  – taupyti 
apkarpant darbo užmokes-
čio fondą. Lietuvos sveikatos 
sistemos darbuotojai puikiai 
prisimena, kaip 2009–2012 m. 
krizė buvo „suvaldyta“ darbuo-
tojų darbo užmokestį sumaži-
nus 30–40  proc. (Pasiskolinus 
ir negrąžinus jiems 1  mlrd. 
litų.)
LGS turi pareigą informuoti, 

kad, nesprendžiant energetinės 
krizės sukeltų išlaidų augimo 
problemos, jau 2023 m. pradžioje 
bus sulaukta skaudžių pasekmių 
pacientams, nes asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos bus priverstos 
taupyti, tad sumažės paslaugų 
gyventojams (pvz., siekdamos 
taupyti poliklinikos sutrumpins 
darbo laiką, ilgės eilės pas spe-
cialistus, stacionarinės įstaigos 
neteiks virškvotinių paslaugų, 
augs mokamų paslaugų kainos), 
taip pat sveikatos priežiūros siste-
mos darbuotojams, nes valstybei 
nesprendžiant ASPĮ finansinių 
problemų vadovai bus verčiami 
ieškoti rezervo darbo užmokesčio 
fonduose.

Siekdama išvengti socialinės 
įtampos, LGS prašo Vyriausybės 
svarstyti sprendimo būdus, kaip 
įstaigoms kompensuoti padidėju-
sius energijos išteklių kaštus, kad 
nebūtų mažinamas darbuotojų 
darbo užmokestis, ir reikalauja:

 ¾ sveikatos sistemos darbuo-
tojų bendruomenei paskelbti 
planuojamus sprendimus ir jų 

įgyvendinimo mechanizmus, 
t.  y. aiškiai įvardyti, kaip pro-
gnozuojami energijos išteklių 
brangimo kaštai bus kompen-
suojami;  
 ¾paslaugų bazinių kainų vertes 
didinti ne 6 proc., o 10–15 proc. 
lėšomis, kurias būtina įtraukti į 
2023 m. PSDF biudžetą, norint 
tinkamai pasiruošti suvaldyti 
krizę;
 ¾ kitų metų PSDF biudžete nu-
matyti lėšų sveikatos sistemos 
darbuotojų minimaliam atlygi-
nimui didinti nuo sausio 1 d.;
 ¾2023 m. PSDF biudžete numa-
tyti valstybės subsidijas ener-
gijos išteklių krizei suvaldyti 
sveikatos sistemoje (kaip buvo 
finansuojamos ASPĮ išlaidos, 
skirtos apsaugos priemonėms 
įsigyti ir darbo užmokesčiui 
valdant pandemiją).
Todėl LGS primena, kad tiek 

pagal Darbo kodekso nuostatas, 
tiek pagal LNSS šakos kolektyvi-
nės sutarties nuostatas mažinti 
darbuotojų darbo užmokestį ga-
lima tik su darbuotojo sutikimu, 
ir pabrėžia, kad pradėjus mažinti 
darbo užmokestį LGS imsis visų 
teisėtų gynybos priemonių, tiek 
individualių, tiek kolektyvinių 
ginčų tvarka, ir nesutiks, kad 
padidėjusios energijos išteklių 
kainos būtų kompensuojamos 
darbuotojų sąskaita.

Lietuvos gydytojų sąjungos 
informacija.

ASPĮ išlaidos 2022 m. rugpjūčio mėn. (dar iki šildymo sezono), palyginti su 2021 m.:

Didelės (universiteto) ligoninės išlaidos mėnesiui augo  veik 800 tūkst. eurų metams tokios ligoninės  poreikis – 10 mln. eurų

Apskrities ligoninės išlaidos mėnesiui augo 300 tūkst. eurų 
per mėnesį

metams tokios ligoninės  poreikis –  
papildomai 3,5 mln. eurų

Jei Vyriausybė toliau imituos krizės sprendimą, sveikatos sistemos darbuotojai bus priešinami  
su pacientais ir ASPĮ vadovais, o realybėje problema gali būti sprendžiama taip:

Kiek mažės 
atlyginimai, jei 
išlaidos toliau 

augs?

Reikės sutaupyti 5–6 proc.  
sutartinės sumos 

(2022 rugpj. kainų lygis,  
nėra šildymo)

Reikės sutaupyti 8–10 proc.   
sutartinės sumos 

(2022 m. kainos + šildymo išlaidos)

Reikės sutaupyti 10–15 proc.   
sutartinės sumos 

(2023 m. kainos augs dukart)

DU mažinamas ant popieriaus  į rankas ant popieriaus  į rankas ant popieriaus  į rankas

Gydytojų 200 Eur 120 Eur 300–400 Eur 180–240 Eur 500–600 Eur 200–360 Eur

Slaugytojų 140 Eur 85 Eur 200–260 Eur 120–150 Eur 300–400 Eur 180–240 Eur
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Nukelta į p. 4

Seimo Sveikatos reikalų ko-
miteto nariai aptarė rudens 
sesijos darbo plano gaires.

Siekiant ilgo ir visaverčio sveiko 
žmogaus gyvenimo, teikiamame 
darbų programos projekte par-
lamentarams bus siūloma apsi-
spręsti dėl ilgalaikės priežiūros 
paslaugų teikimo modelio įgy-
vendinimo Lietuvoje reglamenta-
vimo. Priimti teisės aktus, kuriais 
bus užtikrinamas nuoseklus gy-
dytojų rezidentų darbo užmo-
kesčio augimas. Komiteto nariai 
aptars prieštaringai vertinamą 
SAM kuriamą ilgalaikės priežiūros 
modelį. Vyriausybė teiks įstatymų 
projektus, kuriais siekiama slau-
gą ir globą integruoti į ilgalaikę 
priežiūrą. Kai kurie komiteto na-
riai mano, kad tai yra svarbus 
įstatymų projektas, kuris turėtų 
labai pagelbėti žmonėms ple-
čiant slaugos paslaugas namuo-
se. Tačiau slaugos įstaigų vadovai 
mano, kad minėtas projektas gali 
visiškai sugriauti slaugos sistemą, 
o į namus suvarytus slaugomus 
asmenis įstums į dar didesnes 
bėdas. Anot parlamentarų, kiek-
viena naujovė sulaukia kritikos. 
Slaugos ligoninės turės šiek tiek 
perorientuoti savo veiklą.

Net 19-a įstatymų projektų yra 
numatyti svarstyti šios sesijos 
komiteto posėdžiuose. Juos teikė 
Seimo nariai ir Vyriausybė. Tarp 

NUMATYTA GAUSA DARBŲ
jų – Psichologų praktinės veiklos 
įstatymo projektas, Odontologų 
rūmų įstatymas ir jo lydimieji 
teisės aktai, Farmacijos įstatymo 
pakeitimo įstatymo projektai ir 
kt., bet svarbiausias bus 2023 m. 
PSDF rodiklių patvirtinimo įstaty-
mo projektas. Vyriausybė žada jį 
pateikti jau spalio viduryje.

Rudens sesijoje dėmesio bus 
skiriama ir sveikatos priežiūros 
paslaugų etikai bei kokybei užtik-
rinti. Parlamentarai susitikimuose 
su bendruomenėmis sulaukia 
nemažai skundų, kad gaudami 
paslaugas nesulaukia reikiamo 
dėmesio. Išvažiuojamuosiuo-
se posėdžiuose apskrityse bus 
bandoma aiškintis su medikų, 
gydytojų vadovų, pacientų orga-
nizacijomis, kaip pakelti paslaugų 
kultūrą ir kiek įmanoma sumažinti 
korupciją. Kartu su SAM vadovy-
be, savivaldybių administracijų, 
gydymo įstaigų atstovais bus 
aptariamos sveikatos apsaugos 
reformos ypatybės ir kt.

Lapkričio 18 d. numatyta Svei-
katos reikalų komiteto konferen-
cija „Korupcija sveikatos siste-
moje. Ar įmanoma jos išvengti? 
Ar kokybiškos ir prieinamos 
sveikatos priežiūros paslaugos. 
Paciento ir mediko santykiai: 
kaip juos pagerinti?“. Komiteto 
nariai Linas Slušnys ir Aurelijus 
Veryga organizuos apskritojo 

stalo diskusiją dėl galimų pirmo-
sios pagalbos ir kitų mokymų 
vykdymo pažeidimų. Kartu su 
Nacionaline sveikatos taryba 
bendrame posėdyje bus aptar-
tos sveikatai palankios mitybos 
ir fizinio lavinimo organizavimo 
ugdymo įstaigose temos.

21 Parlamentinės kontrolės 
klausimą bus bandoma aptarti 
rudens sesijoje vykstančiuose 
posėdžiuose. Kiekvieną ketvirtį 
komiteto posėdžiuose bus iš-
klausoma VLK ir TLK informacija 
apie asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų finansinę situaciją. 
Taip pat numatyta aiškintis dėl 
mokamų ir nemokamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų 
reglamentavimo tobulinimo. 
Lapkritį ir gruodį numatyta ap-
tarti sveikatos priežiūros tinklo 
pertvarkos eigą ir numatomus 
paslaugų apmokėjimo pokyčius. 
Tai  – SAM informacija dėl pla-
nuojamų (numatomų) investicijų 
sveikatos apsaugai iš ES struktū-
rinių fondų ir Ekonomikos gai-
vinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės lėšų. Taip pat bus 
aptarta GMP pertvarkos įgyven-
dinimo eiga, sveikatos priežiūros 
paslaugos įkalinimo vietose, per-
sonalizuotos medicinos principų 
įgyvendinimas ir personalizuotos 
medicinos paslaugų diegimas ir 
plėtra Lietuvoje. Tai  – persona-

lizuotos medicinos iniciatyvinės 
grupės idėjų pristatymas. Bus 
svarstoma ir dėl vaistų įtraukimo 
į kompensavimo sistemą pro-
blemų ir priemonių joms spręsti 
(dėl konkurencijos generinių 
vaistų rinkoje ir užtik rinimo, dėl 
bendrų inovatyvių vaisto pirkimo 
bendradarbiaujant su kitomis 
šalimis).

Viename komiteto posėdžių 
bus aptariamos sveikatos prie-
žiūros specialistų (gydytojų ir 
slaugytojų) rengimo problemos: 
medicinos studijų kokybės už-
tikrinimas, sveikatos priežiūros 
specialistų poreikio nustatymas, 
valstybės finansuojamų reziden-
tūros vietų ir medicinos studijų 
absolventų skaičiaus reguliavi-
mas, rezidentūros trukmės per-
žiūrėjimas ir kt., taip pat medi-
cinos studijas baigusių asmenų 
įsipareigojimai valstybei.

Lapkritį  viename komiteto 
posėdžių numatyta aptarti ir 
parlamentinės kontrolės klausi-
mą  – dėl Nacionalinio sveikatos 
susitarimo.

Kitos konferencijos ir seminarai 
aktualiais sveikatos priežiūros 
klausimais sesijos metu bus ren-
giami pagal poreikį  – komitete 
apsvarsčius atskirus prašymus ir 
įvertinus renginio tikslingumą.

„Gydytojų žinių“ informacija.

Seimui pateikti Farmacijos 
įstatymo pakeitimai. Dauge-
lis, susipažinę su šio įstatymo 
pakeitimais, įsitikinę, kad reiktų 
dar labiau išanalizuoti ir įvertinti 
jų poveikį ir kt. Seimo Sveikatos 
reikalų komitetas organizavo Far-
macijos įstatymo projekto klausy-
mus. Skubama įstatymo projektą 
priimti greičiau, siekiant iki ki-
tų metų sausio  2  d. įgyvendinti 
Konstitucinio Teismo nutarimą, 
tačiau norima dar kartą aptarti 
ir įvertinti.

„Deganti“ vaistų 
kompensavimo tvarka

Sveikatos apsaugos vicemi-
nistras Aurimas Pečkauskas dar 
kartą priminė, kad Konstitucinio 
Teismo nutarimas įpareigojo per-
kelti didelę dalį kompensuojamų-
jų vaistų kainodaros principų į 
įstatymo lygmenį. „Imantis tokio 
darbo buvo siekiama pasižiūrėti, 
kaip šiuo metu veikia kainodara. 
Lietuva rikiuojasi tarp šalių, kurios 
yra vienos iš didžiausią PSDF biu-
džeto dalį skiriančių kompensuo-
jamiesiems vaistams. Pernai jiems 
ir medicininės pagalbos priemo-

nėms skirta beveik 400 mln. eurų. 
Tos sumos kasmet auga. Bet ino-
vatyvių vaistų prieinamumas pas 
mus yra ganėtinai mažas. Kaip šią 
problemą išspręsti?

Valstybės ir jos piliečių intere-
sas  – laiku gauti saugius, efekty-
vius ir kokybiškus vaistus už priei-
namas kainas, ne tik šaliai, bet ir 
jos žmonėms. Dabar galiojančių 
įstatymų vaistų politikos tikslas – 
pridėtinę terapinę naudą turin-
čiais vaistais gerinti ir stiprinti 
žmonių sveikatą, užtikrinti geresnį 

vaistų prieinamumą, racionalų 
valstybės biudžeto ir gyventojų 
lėšų naudojimą. Vaistų politikos 
uždaviniai: gerinti pridėtinę te-
rapinę naudą turinčių kompen-
suojamųjų vaistų prieinamumą 
sunkiomis ligomis sergantiems 
gyventojams: diegti racionalaus 
vaistų vartojimo nuostatas, diegti 
vaistų kainų mažinimo priemo-
nes. Įstatymų projektais siūloma 
mažinti finansinę naštą, tenkančią 
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Nukelta į p. 5

Atkelta iš p. 3

daug vaistų vartojantiems pacien-
tams. Pirmoji priemonė – pacien-
to „priemokų krepšelis“: priemokų 
dengimas visiems asmenims, jei 
išleidžiami daugiau kaip 3 viduti-
nės priemokos dydžiai per kalen-
dorinius metus, renkantis vaistą 
su mažiausia priemoka. Antroji 
priemonė – maksimalių paciento 
priemokų nustatymas medicinos 
pagalbos priemonėms.

„Priemokų krepšelis“  – nauja 
priemonė mūsų šalyje, bet tai 
žinoma Skandinavijos ir kt. šaly-
se. Šiuo metu vidutinė priemoka 
vienam pacientui per metus tenka 
15  eurų. Šiuo metu šis „krepše-
lis“ sudarytų 45  eurus. Antroji 
priemonė orientuota į pacientų 
sutaupymą: maksimalių pacientų 
priemokų nustatymas medicinos 
pagalbos priemonėms. Dabar 
medicinos maksimalių priemokų 
„lubų“ nėra. Tad ši situacija reika-
lauja sprendimo, taip pat norima 
užtikrinti racionalų valstybės lėšų 
naudojimą – lėšas skiriant pridėti-
nę terapinę naudą turinčių vaistų 
prieinamumui gerinti: išorinio 
referavimo taikymo išplėtimas, pa-
ciento priemokos dengimo tobu-
linimas („mažos pajamos“ ir 75+ 
daugiau amžiaus pacientams).

Išorinis referavimas dabar taiko-
mas vieno vaisto tiekėjų grupėje. 
Dabar orientuojamės į dviejų trijų 
tiekėjų grupę. Norime koreguoti 
paciento priemokų dengimo sis-
temą: vyresnio amžiaus pacientų 
grupėje, pacientų, gaunančių 
mažesnes pajamas. Taip pat no-
rima įdiegti ir tai, kas išmokta ir 
buvo taikoma per COVID-19 pan-
demiją: norima suteikti sveikatos 
apsaugos ministrui platesnius 
įgaliojimus dėl vaistų tiekimo ir 
vartojant esant valstybės lygio 
ekstremalioms situacijoms, teri-
torijų karantinui, karo ir nepapras-
tajai padėčiai“, – komiteto klausy-
muose aiškino viceministras.

Jis priminė, kad pagal Skan-
dinavijos patirtį siūloma įteisinti 

pacientų „priemokų krepšelį“. „Jei 
pacientas su keletu receptų atke-
liauja į vaistinę, turi sumokėti už 
mažiausias priemokas turinčius 
vaistus, norime garantuoti, kad jis 
per metus išleis ne daugiau kaip 
45  eurus. Ši priemonė svarbi tų 
grupių pacientams, kurie suvarto-
ja daugiausia vaistų. Tai leistų su-
taupyti šeimos biudžeto lėšų. Tos 
nuostatos, kurios buvo priimtos 
anksčiau, išlieka. Tai – skatinamas 
generinių vaistų vartojimas, taip 
pat tiekėjų konkurencija dėl ma-
žiausių priemokų turinčių vaistų 
vartojimo“,  – tikslino sveikatos 
apsaugos viceministras Aurimas 
Pečkauskas.

Pasak jo, medicinos pagalbos 
kainyne yra per 200 priemonių. 
Apie 180 tūkst. pacientų jas nau-
doja ir išrašoma daugiau nei 
pusė milijono receptų per me-
tus. „Žinome ir matome, kad tos 
priemokos nėra reguliuojamos. 
Vaistų rinkoje turime „lubas“  – 
pacientų priemoka negali viršyti 
20  proc. vaisto bazinės kainos. 
Medicinos pagalbos priemonių 
kainos didėja, atsiranda vienokių 
ar kitokių piktnaudžiavimo atve-
jų. Siūloma nustatyti pacientų 
priemokų „lubas“ ir medicinos 
pagalbos priemonėms. Mano-
ma, kad šių priemokų „lubos“ 
neviršytų 50  proc. priemonių 
bazinės kainos. Dabar SAM darbo 
grupė sudaro funkcinius aprašus 
minimaliems medicinos pagal-
bos priemonių reikalavimams 
atliepti.

Išorinio referavimo sistemas 
naudoja dauguma šalių. Kaip da-
linę priemonę kainoms reguliuoti 
siūlome įvesti išorinį referavimą 2 
ar daugiau tiekėjų grupėse į 5 ES 
šalių, kurios taiko kompensuo-
jamiesiems vaistams mažiausią 
kainą. Tai būtų viena priemonių 
bazinei kainai nustatyti. Tai būtų 
viršutinė bazinės kainos riba dis-
kutuojant su partneriais“, – teigė 
viceministras.

Komiteto klausymuose dalyva-
vo pacientų organizacijų atstovai, 
taip pat vaistininkai ir vaistų ga-
mintojai. Štai vaistinės „Valerijo-
nas“ direktorė Almyra Girdenienė 
kalbėjo, kad, kai išbraukiami vais-
tai iš kompensuojamųjų sąrašo, 
vaistinėms jų nebetiekia gamin-
tojai, tad būtų pravartu, jog ga-
mintojai galėtų ir susirinkti savo 
produkciją iš vaistinių. „Mums 
šiuos vaistus laikyti ir nurašyti 
yra per brangu. Jau dveji metai, 
kai rašau ir siunčiu apie kompen-
suojamųjų vaistų, kurie gaminami 
vaistinėse pagal gydytojų recep-
tus, problemą. Dabar daugėja 
vaikučių su įgimtomis ydomis, tad 
tų vaistukų, miltelių, gaminame 
labai daug. Pvz., miltukus, jų par-
tiją, gamina du žmonės, gamyba 
užtrunka valandą, o atlygis  – tik 
3 eurai. Sakyčiau, kad įkainiai la-
bai žiaurūs. Vaistus gamina visos 
nepriklausomos vaistinės“, – sakė 
vaistininkė A. Girdenienė.

Vaistinių asociacijos vadovė 
Kristina Nemaniūtė-Gagė pozity-
viai vertina SAM numatytus skati-
nimo būdus, kad žmonės rinktųsi 
pigiausią vaistą. Tai akivaizdžiai 
matoma Skandinavijoje, kur tam 
sukurtas mechanizmas. Ji norinti 
atkreipti dėmesį dėl įstatymo 
terminų – reikėtų numatyti realius 
terminus, nes vaistinės turi pasi-
ruošti, derinti su „Sodra“, Registrų 
centru ir t.  t. „Jei vaistas iškrenta 
iš kompensuojamųjų sąrašo, vais-
tinėse medikamentai lieka kaip 
farmacinė atlieka. Turime laikyti 
sandėlyje, kai baigiasi vaisto ga-
liojimo terminas, jį naikiname. 
Kitose šalyse (Danijoje, Olandijo-
je) tokį iš sąrašo išbrauktą vaistą 
gamintojai privalėtų atsiimti. Vals-
tybė turi sureguliuoti, kad tokius 
vaistus paimtų patys gamintojai.

Vaistų gamintojų asociacijos 
vadovė Rasa Bričkienė ir Lygiagre-
taus vaistų importo asociacijos 
vadovas Donatas Petrulis išsakė 
savo nuomonę apie Seimui teikia-

mus naujus Farmacijos įstatymo 
pakeitimus. R.  Bričkienė teigė, 
kad kainodaros ir vaistų pasirin-
kimo įtvirtinimas iš esmės yra 
politinė valia. Egzistuoja daugybė 
skirtingų modelių, kurie skatina 
konkuruoti gamintojus, tiekiant 
kompensuojamuosius vaistus. 
Yra ir modelių, kurie riboja konku-
renciją, nes per ilgą laikotarpį, kai 
kainos efektas yra nepasiekiamas, 
nelieka gamintojų.

„Pacituosiu Nacionalinės svei-
katos susitarimo koordinacinės 
grupės pirmojo posėdžio pro-
tokolo įtvirtintą mintį, jog Na-
cionalinės sveikatos susitarimo 
tikslas  – stabili sistema, kuri ne-
kinta keičiantis valdžiai. Vaistų 
gamintojų asociacija (VGA) ma-
nytų, kad Farmacijos įstatymo 
pakeitimai turėtų būti išsamiai 
apsvarstyti ir nekintantys ilgus 
metus. Tačiau šiuo metu esamoji 
situacija yra gan sudėtinga, nes 
projektas svarstomas ypatingo-
mis sąlygomis: didėja infliacija, 
didėja energijos, logistikos kaštai. 
Gamybos kaštai auga. Pagal esa-
mą tvarką gamintojams reikėtų 
mažinti kainą nuo 16 iki 62 proc. 
Tai absoliučiai neįmanoma, ga-
mintojas tų reikalavimų negalės 
įvykdyti. Į kompensavimą pateku-
sių vaistų priemokose  – 22  mln. 
eurų, receptinių vaistų, kurie 
galėtų būti kompensuojamųjų 
kainyne, pacientų išlaidos siekia 
127  mln. eurų. Tai reiškia, kad 
tokia proporcija nėra adekvati. 
Ką mes siūlome? Pirmiausia at-
sisakyti kainos „įšaldymo“ prin-
cipo, nes tai riboja lankstumą 
ir adaptaciją rinkos sąlygomis. 
Farmacijos įstatymo projekte 
yra aiškus neapibrėžtumas, reik-
tų įvertinti tolesnį jo taikymo 
tikslingumą, paskelbti vertinimo 
rezultatus, jo naudą ir kt. Dabar 
tai neapibrėžta. Gamintojams 
sudaromos nepalankios sąlygos. 

Sveikatos apsaugos viceministras A. Pečkauskas Vaistinių asociacijos vadovė K. Nemaniūtė-Gagė
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Paciento priemoka yra ribojantis 
veiksnys, kuris šiuo metu nu-
matytas. Tai susitikimuose yra 
išsakę ne tik gamintojai, bet ir 
pacientų organizacijų atstovai. 
Siūloma palikti 15 proc. vidutinės 
vaisto kompensuojamos recepti-
nės dalies kainą ne didesnę nei 
5,87 euro už vaistinio preparato 
pakuotę. Tai užtikrintų tvarumą, 
kainyne užtikrintų galimybę dau-
giau atsirasti kompensuojamųjų 
vaistų ir amortizuotų tiekimo 
sutrikimus. Esame nemažai kal-
bėję dėl išorinio referavimo: ži-
nome, kaip tai atsirado, taip pat 
žinome visus modeliavimus. Visi 
ekspertų vertinimai rodo, kad 
visose grupėse (2 ar 3 grupėse) 
nėra išorinio referavimo. Į tai gali 
būti atsižvelgta ir įvertinta, bet 
ne kainai nustatyti. Siūlytume 
visinio referavimo principą, kuris 
yra dabar. Norėtume sureaguoti 
dėl vaistų vartojimo. Visiems yra 
didelis uždavinys  – SAM, vaistų 
gamintojams, vaistinėms,  – kad 

vaistus pacientai vartotų pagal 
paskirtį. Nesiūlome farmacijos 
skatinimo  – būti kaip uola, ne-
kintanti. Būtina priimti visiems 
norimus pakeitimus. Reiktų per-
žiūrėti, atsižvelgti į tos argumen-
tus“, – kalbėjo R. Bričkienė.

Lygiagretaus vaistų importo 
asociacijos vadovo teigimu, siū-
lomi pakeitimai vargu ar numa-
tomos naudos atneš, nes dabar 
numatytos nevienodos konku-

rencinės sąlygos naujiems me-
dikamentams ir tiems, kurie jau 
įtraukti į kompensuojamųjų vaistų 
kainyną. Reikalavimai yra nepro-
porcingi bei pertekliniai  – tai ir 
referavimas į penkių valstybių 
žemiausių kainų vidurkį, ir rei-
kalavimas pasiūlyti žemesnę kai-
ną. Įstatymo projektas parengtas 
neatlikus teisinio poveikio kon-
kurencijai vertinimo. D.  Parulis 
priminė, kad keičiant kompensuo-

jamųjų vaistų kainyną iš sąrašo 
išmetama labai daug medikamen-
tų: „Siūlytume šiuos vaistus palikti 
kainyne, bet kompensuoti juos 
gerokai mažesniu procentu. Tai 
galbūt patenkintų ir nepykdytų 
pacientų, kurie yra pripratę vartoti 
vieną ar kitą nuolatinį vaistą.“

Komiteto organizuotuose klau-
symuose savo nuomonę, pasta-
bas ir siūlymus išsakė pacientų 
organizacijų atstovai, parlamen-
tarai ir kt. Jei nebūtų buvę kreip-
tasi į Konstitucinį Teismą, tvarka 
būtų galiojusi iki šiol. Jeigu nu-
stos galioti Vyriausybės nutarimo 
tvarka, tuomet išvis neliks jokio 
mechanizmo, pagal ką nustatyti 
vaistų kompensavimo tvarką. 
Iki Naujųjų metų būtina priimti 
Farmacijos įstatymą, kitaip jis 
neteks galios. Todėl ir skubama. 
Seimo Sveikatos reikalų komi-
teto pirmininkas paragino SAM 
peržiūrėti išsakytas pastabas, jas 
įvertinti, kad būtų galima priimti 
šio įstatymo projektą.

„Gydytojų žinių“ informacija.

Prasidėjo tradicinis Atviros 
psichiatrijos mėnuo. Psichia-
trija  – medicinos sritis, bene la-
biausiai apipinta mitais, vis dar 
negalinti atsikratyti neigiamo 
praeities šleifo. Psichikos sutriki-
mų turinčius asmenis specialistai 
gydo ne tik vaistais ir psichote-
rapija. Gydymo metodų spektras 
labai platus. Šiemet jau dešimtą 
kartą iki spalio  10  d. Atviros psi-
chiatrijos mėnesio proga vyks 
įvairūs renginiai. Pagrindinė jų 
idėja  – pristatyti meno terapijos 
(dailės, muzikos, judesio, dramos), 
kineziterapijos, ergoterapijos ir ki-
tus nemedikamentinius pagalbos 
metodus, kurie kartu su vaistais ir 
psichiatrija padeda sveikimo pro-
cesą padaryti dar labiau paveiktų.

Seime vyko mokslinė praktinė 
konferencija „Vertybės ir vertė 
psichikos sveikatos priežiūros 
sistemoje“, skirta Atviros psichia-
trijos mėnesiui paminėti. Konfe-
rencijos pradžioje pirmininkau-
jantis Psichikos sveikatos vadybos 
asociacijos narys Martynas Mar-
cinkevičius teigė, kad Atviros 

Aptartos vertybės ir  
vertės problemos

dirbančius kolegas teikti profesinę 
pagalbą ir humanitarinę paramą 
pabėgėliams ir savo gyvenamųjų 
vietų netekusiems asmenims. 
Asociacija atkreipia dėmesį, kad 
tik kelios valstybės migrantams 
ir pabėgėliams suteikia tokias 
pačias sveikatos priežiūros pas-
laugas kaip ir savo šalies gyven-
tojams. Todėl Pasaulio psichiatrų 
asociacija nori atkreipti politikų 
ir sprendėjų, taip pat psichikos 
sveikatos specialistų dėmesį į tai, 
kad pabėgėliams ir migrantams 
būtina teikti adekvačias psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Paskutiniais metais savo kailiu 
pajutome, ką reiškia migrantų ir 
pabėgėlių problema: susidūrėme 
su kultūriniais, kalbos, organiza-
ciniais iššūkiais. Ryšiai su farma-
cijos pramone. Šalyse, kuriose 
psichikos sveikatos specialistų 
atlyginimai nėra dideli, kartais 
farmacijos pramonės parama yra 
netgi ir reikalinga, nes ji padeda 
finansuoti mokslinius tyrimus, 

psichiatrijos mėnesio renginių 
metu psichiatrija išeis į gatves  – 
visuomenei bus pristatoma, kas 
šiandien yra psichiatrija. Tai susiję 
su vertybėmis: pagrindinė žinia 
ta, kad psichiatrija seniai nebėra 
vaistai ir lova. Didžiausias dėme-
sys bus skirtas meno terapijai. 
Renginys vyks Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir kt. Anot LSMU pro-
fesorės Virginijos Adomaitienės, 
tos įžvalgos padės dar geriau for-
muoti psichikos sveikatos siste-
mą, nes, anot jos, turime klientą. 
Klientas yra Lietuvos žmogus, jis 
gauna paslaugas. Vertė ir verty-
bė  – vertė klientui tų paslaugų, 
o vertybės išsakytos ir primintos 
konferencijos pranešimuose.

Lietuvos psichiatrų asociacijos 
pirmininkė Ramunė Mazaliauskie-
nė kalbėjo apie Pasaulio psichia-
trų asociacijos poziciją vertybių 
klausimu: „Tenka dalyvauti Pasau-
lio psichiatrų asociacijos valdybos 
posėdžiuose, taip pat Europos 
psichiatrų asociacijos valdybos 
posėdžiuose, ir juose diskutuo-
jama apie panašius dalykus: di-

agnostikos ypatumus, gydymo 
naujoves, ką mes galime pasiūlyti, 
taip pat kalbama apie organizaci-
nius dalykus. Žinoma, nuskamba 
diskusija ir apie tai, kas yra mūsų 
„bazė“, ant kurios statome viską: 
savo žinių rūmą, savo karjeras. 
Tai – vertybės. Oficialios politikos 
vertybių klausimu beveik ir nėra, 
bet Pasaulio psichiatrų asociaci-
jos prezidentas reguliariai siunčia 
aplinkraščius, tam tikras reko-
mendacijas. Jose rekomenduo-
jama teikti alternatyvą prievartai 
kaip komponentą siekiant pa-
gerinti psichikos sveikatos prie-
žiūrą: žmogaus teisės, prievartos 
minimalizavimas yra esminis ele-
mentas siekiant, kad psichikos 
sveikatos sektorius judėtų link į 
pasveikimą orientuotos sistemos. 
Tai labai orientuojama. Traumuo-
janti situacija yra pacientams ir 
jų artimiesiems. Traumuojanti 
situacija yra ir psichikos sveikatos 
priežiūros specialistui.

Pasaulio psichiatrų asociacija 
ragina visus savo narius, taip pat 
visus psichikos sveikatos srityje 
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mokymosi procesą. Kad ir kokie 
tai būtų interesai, jie neturi pa-
veikti diagnostikos ir gydymo 
proceso, negali paveikti moksli-
nių tyrimų ir mokymosi proceso. 
Kartu su kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis Pasaulio psichia-
trų asociacija seksualinę orienta-
ciją laiko įgimta ir apspręsta bio-
loginių, psichologinių, vystymosi 
bei socialinių veiksnių. Psichiatrai 
turi socialinę atsakomybę siekti, 
kad individai nepatirtų jokių dis-
kriminacijos apraiškų, įskaitant ir 
diskriminaciją (nelygybę), susiju-
sią su seksualiniu identitetu bei 
seksualine orientacija.

Mes suvokiame, kad visuome-
nė yra senstanti, vyresnio amžiaus 
žmonių atsiranda vis daugiau. 
Vyresnio amžiaus žmonės yra 
nemenka problema pasaulinia-
me kontekste. Skaičiuojama, kad 
2020  m. buvo 703  mln. žmonių, 
sulaukusių 65-erių ir daugiau, o 
2050  m., planuojama, tokių as-
menų skaičius pasieks 1,5 mlrd. Iš 
šių asmenų apie 20  proc. patiria 
psichikos sveikatos sutrikimų, 
įskaitant demenciją, depresiją, 
nerimą, psichoaktyviųjų medžia-
gų vartojimą (bet tuo neapsiribo-
jant), ir tai dažnai veda į negalią. 
Pasaulio psichiatrų asociacija tiki, 
kad suteikiant paramą asmenims, 
kurie patiria psichikos sveikatos 
problemų, jų darbo vietos prisi-
deda prie pasveikimo, socialinės 
įtraukties ir geresnės gyvenimo 
kokybės. Dar daugiau  – darbinė 
aplinka, kuri skatina gerą psichi-
kos sveikatą, yra susijusi socia-
liniu ir ekonominiu klestėjimu, 
kuriuos paskatina sveikesni ir 
produktyvesni darbuotojai.“

Kaip kasdieninę praktiką derin-
ti su paties psichiatro vertybine 
sistema ir įsitikinimais? Apie tai 
pranešime kalbėjo Seimo narys 
Aurelijus Veryga. „Žodis „vertybė“ 
tampa kažkoks išplautas, nes 
vertybe vadiname beveik viską. 
Kas iš tikrųjų yra vertybė? Apie 
tai mokslinių tyrimų (lietuviškų) 
neradau, o ir anglų kalba jų radau 
nedaug. Paėmiau vieną „elemen-
tą“, kuris yra savitai įdomus. Kaip 
derinti su terapeutų praktika, su 
jo paties įsitikinimais. Pirmiausia 
reiktų paklausti psichikos sveika-
tos sistemos specialisto, ar jis yra 
žmogus, o gal sistemos „elemen-
tas“. Jeigu specialistas turi savo 
(o ne sistemos) požiūrį, jausmus 
ir kt., jam galioja visuotinė žmo-
gaus teisių deklaracija: kiekvie-
nas turi teisę į minties, sąžinės 
ir religijos laisvę ir t.  t. Religiniai 
įsitikinimai, religinės vertybės  – 
dėl to diskusijų netenka girdėti. 
Jei psichiatras ar psichologas yra 

žmogus, savotiškai atsiduriama 
į problemą. Artėja momentas, 
kai mes realiai žinosime, kokių 
religinių įsitikinimų žmonės yra. 
Naujausiais 2011 m. duomenimis, 
77 proc. Lietuvos gyventojų nuro-
dė esantys Romos katalikai. Tad 
visų krikščionybę išpažįstančių 
būtų per 80 proc. šalies gyvento-
jų, kuriems religiniai įsitikinimai 
yra svarbūs. Kiek psichiatrai yra 
religingi? Ar toks tyrimas kada 
nors buvo atliktas Lietuvoje? 
Amerikiečiai tokį tyrimą darė. 
Pasirodo, kad tarp psichiatrų yra 
mažiau religingų nei tarp visų gy-
dytojų. Ar mes diskutuojame apie 
būtent tokias vertybes. Esame ant 
pavojingos ribos, kai tam tikrų 
dalykų diskusijoje pradedame 
nelabai toleruoti. Jei psichiatrų 
bendruomenė yra atvira, ar mes 
apie tai kalbėti nebijome? Ar tai, 
ką mes pasakome, negali išvirsti 
licencijos atėmimu ir kt.? Pasau-
lyje dabar tokie dalykai pradeda 
vykti. Psichiatrai turėtų būti ta 
grupė, kuri atvirai šnekasi apie 
šituos dalykus. Mes iš pacientų 
reikalaujame atvirumo.

Jei kalbėtume, kas yra bendrai 
vertė ar vertybė, aš radau daugy-
bę apibrėžimų. Laisvosios rinkos 
instituto ekonomistės apibrėži-
mas, kas yra vertė ekonominiu 
požiūriu: Vertė – svarba, kurią in-
dividas teikia ekonominei gėrybei. 
Vertės fenomenas aiškinamas re-
miantis subjektyviu arba objekty-
viu požiūriu. Lietuvių kalbos žody-
ne sakoma, jog vertybės samprata 
apima gėrio, gėrybės, dorybės, 
teisingumo, tiesos, pareigos, 
šventumo ir kitas sąvokas, kurių 
prasmė filosofijoje nagrinėjama 
nuo antikos laikų ir kt. Vertybių 
sąvoka kiekvienam žmogui gali 
būti įvairi. Dažnai supykstame, 
kai visuomenė mums primena 
apie Hipokrato priesaiką. Hipo-
krato priesaika kalba būtent apie 
vertybes. Dalis jų persikėlė nuo 
antikos iki mūsų laikų. Žinoma, 
kai kas ir keitėsi. Pasikeitė žmonių 
tikėjimas, jų religija. Sakysime, pa-
garba žmogaus gyvybei. Minima 
senojoje ir atnaujintoje Hipokrato 
priesaikoje. Atnaujintoje priesai-
koje sakoma: „Neduosiu ir neskir-
siu mirtinos vaistų dozės nei savo 
noru, nei kitų prašomas“, „Net ir 
verčiamas nieku gyvu nesutiksiu, 
kad mano medicinos žinios būtų 
nukreiptos prieš žmogiškumą“. 
Priesaikoje nebeliko punkto: „Nė 
vienai moteriai neduosiu priemo-
nės nėštumui nutraukti.“ Tai buvo 
senojoje Hipokrato priesaikoje. 
Ėjo laikas, priesaika pasikeitė ir 
tos nuostatos neliko. Kodėl jos 
neliko, kas nusprendė, kad nebėra 
vertybė? Gal daliai žmonių ji išliko 
kaip vertybė. Priesaika baigiama 

sakiniu: „Ir tepadeda man Dievas.“ 
Tokiu sakiniu baigiama ir Seimo 
narių iškilminga priesaika. Vie-
ni ištaria mašinaliai  – norėdami 
įtikti visuomenei. Proza ar tikras 
įsitikinimas? Norisi suprasti, kiek 
šie žodžiai mums yra svarbūs. Šie 
žodžiai keičia viską: visuomenės, 
žmonių, kurie dirba su pacientais, 
supratimą. Jei tai gina visuotinė 
žmogaus teisių deklaracija, ar aš 
galiu šias sąvokas taikyti, vado-
vautis jomis savo praktikoje? Ar 
man bus leista ja vadovautis, ar 
dėl to susilaukčiau kokių nors 
problemų?

Medicinos sistemoje tokių 
problemų yra. Sakysime, grupė 
akušerių-ginekologų, kurie yra 
deklaravę ir pasakę, kad jie ne-
atliks nėštumo nutraukimo pro-
cedūros. Jie nėra apsaugoti. Mes 
medicininėje teisėje neturime 
nuostatų, kurios apsaugotų šiuos 
deklaravusius medikus. Tokių 
teisinių atsakymų niekur nėra. 
Sprendimo priėmimo ir prakti-
kų taikymo dilemų pavyzdžiai: 
nėštumo nutraukimas, pasaulis 
vis garsiau kalba apie eutanaziją. 
Viena didžiausių pasaulyje prob-
lemų buvo, kas įvykdys mirties 
nuosprendį. Visuomenė nori, kad 
būtų mirties bausmė, bet jos 
atlikti niekas nenori. Mes šiomis 
temomis galime kalbėti, bet kai 
pradedame tai taikyti, norisi ži-
noti, ar už tai nebus „valdiškų ne-
malonumų“. Ar tai įteisinta, ar ne? 
Žmonės nustoja eiti į tam tikras 
profesijas. Gal dėl to, kad jiems 
tenka daryti sunkius pasirinkimus 
ir gal jie nenori eiti į kompromisą 
su savais įsitikinimais. Todėl jie ir 
nesirenka tam tikros medicinos 
profesijos. Mes dabar turime trū-
kumą psichiatrų, psichikos svei-
katos specialistų ir kt.“, – kalbėjo 
Seimo narys A. Veryga.

„Ar tos vertybės, kurios šiuo 
metu propaguojamos, tikrai ati-
tinka ir tarptautines, ir psi chiatrų 
bendruomenės vertybes? SAM ly-
derystė turėtų būti svarbi. Džiugu, 

kad SAM suprato problemą, ėmėsi 
ją spręsti ir gerinti gimdyvių in-
formuotumą apie psichologines 
paslaugas. SAM paskubomis pa-
rengtame apraše kalbama tik apie 
jaunas moteris, bet gimdo įvairaus 
amžiaus moterys. O jame kalbama 
apie jaunų gimdyvių kančią. Tai 
akcentai į emocinius svyravimus, 
į emocinę būseną, užuot kalbė-
jus apie ligą, kurią reikia laiku 
diagnozuoti, stebėti ir skubiai 
gydyti. Noriu priminti, kad ne tik 
psichiatrai, bet ir valdininkai yra 
žmonės. Jie į sveikatos sistemos 
reglamentuojančius įstatymus 
įneša savo vertybes, ir mes turime 
suprasti, kad šios vertybės ne vi-
sada atitinka sveikatos priežiūros 
tikslus, tarptautines rekomenda-
cijas. Tai ilgainiui gali nulemti ir 
prastesnius visuomenės sveikatos 
rodiklius, ir bylinėjimosi riziką, 
kelti sumaištį, menkinti psichikos 
sveikatos priežiūrą ir psichiatrų 
paslaugų kokybę. Mūsų dar laukia 
emocinė sveikatos reforma“, – pra-
nešime teigė Lietuvos psichiatrų 
asociacijos valdybos narė Nijolė 
Goštautaitė-Middtun.

VU Psichiatrijos klinikos pro-
fesorius Dainius Pūras konferen-
cijos dalyviams priminė, kad jo 
įžvalgos apims 6 metų laikotarpį. 
Jis kalbėdamas apie laikmečio 
ypatumus ir nesutarimus sakė, 
kad psichikos sveikatos <prie-
žiūros> ypatinga svarba pagaliau 
pripažinta visais lygiais. „Tai pui-
ki galimybė psichikos sveikatai 
būti nebe paribyje, o politikos 
sprendimų ir investicijų centre. 
Valstybės raginamos vis daugiau 
investuoti į psichikos sveikatos 
priežiūrą. Kaip investuoti ir kaip 
neinvestuoti? Status quo palai-
kymas ar proveržis į naują para-
digmą? Žmogaus teisių situacija 
pasaulio psichikos sveikatos siste-
mose yra nepateisinamai prasta. 
Taip yra ne tik dėl nepakankamo 
finansavimo. Tai laikas, kai visi 

Seimo narys A. Veryga, Lietuvos psichiatrų asociacijos pirmininkė R. Mazaliauskienė, 
Psichikos sveikatos vadybos asociacijos narys M. Marcinkevičius
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proceso dalyviai turėtų permąs-
tyti savo požiūrius ir vaidmenį. 
Mes turime be pykčio spręsti 
šiuos klausimus. Bet pas mus šie 
klausimai pasmerkti amžiniems 
sprendimams. Mes ilgai ginčysi-
mės ne tik dėl taktikos, bet ir dėl 
diagnozės. Kaip investuoti ir kaip 
neinvestuoti – vyksta gan kieta ir 
aštri diskusija. Daugelis psichia-
trų įsitikinę, kad reikia daugiau 
investuoti į sistemą ir „neskaldyti 
malkų“. Yra didėjantis skaičius 
ekspertų iš įvairių specialybių ir 
vartotojų organizacijų, kurie turi 
gana daug įrodymų, kad laikas į 
naują paradigmą. Tai geras laikas 
visoms grupėms pamąstyti, kas 
vyksta pasaulyje ir kiekvienoje 
valstybėje, kas turėtų būti ki-
taip. Daugelis dokumentų ragina 
valstybes Jungtinių Tautų nares 
atsisakyti požiūrių, įstatymų ir 
praktikų, kurios palaiko diskrimi-
naciją, socialinę atskirtį, stigmati-
zaciją, institutionalizaciją, dažną 
prievartos, suvaržymų taikymą, 
perteklinę medikalizaciją.

Galima prisiminti prieš 20 metų 
parengtą labai ambicingą PSO 
ataskaitą, bet viskas ir liko popie-
riuje. Iš penkių būtinų kompo-
nentų, kas privalo būti bendruo-
menėje, daugelis valstybių yra 
įgyvendinusios vieną nuostatą  – 
kad vaistai yra prieinami, o visa 
kita atidėta geresniems laikams. 
Lietuvoje mažai norima gilintis į 
šį PSO dokumentą. Vieniems do-

kumentai patinka labiau, kitiems, 
atvirkščiai, jie nepatinka. Paradig-
mų kaitos ir dramatiškos istorijos 
pamokas žinome, bet, deja, daž-
nai vėl jas kartojame. Buvo ban-
doma žmones padaryti laimingus, 
bet būdavo užmirštama, ar jie to 
nori. Lietuvoje neturime bendruo-
meninių paslaugų, deja, tėra jų 
imitacija. Ar psi chiatrija nori, pa-
siruošusi nuoširdžiai įgyvendinti 

VU Psichiatrijos klinikos profesorius D. Pūras

Jungtinių Tautų žmonių su negalia 
konvenciją, kuri atvirai oponuoja 
medicininį modelį. 40  metų bio-
medicininio modelio dominavimo 
patirtys: buvo galių asimetrija, 
tendencingas žinių naudojimas. 
Buvo didelis psichiatrų, kitų psi-
chikos sveikatos specialistų bei 
paslaugų vartotojų vaidmuo. PSO 
2021  m. gerųjų praktikų, kurios 
užtikrina žmogaus teisių apsaugą, 
dokumente aprašomos ir įvar-
dijamos 22 gerosios praktikos. 
Jos yra ne tik Vakarų valstybių, 
bet iš gerokai vargingesnių šalių. 
Permainų reikia psichiatrijai visur 
ir ypač mūsų regione. Jos reikalin-
gos ir psichiatrijos reputacijai bei 
įvaizdžiui gerinti. Priminta, kad 
šios permainos ir jas skatinantys 
ekspertai nėra prieš psichiatriją 
ar psichiatrus ir jie nėra antipsi-
chiatrai“, – kalbėjo prof. D. Pūras.

Šioje mokslinėje konferenci-
joje pranešimus taip pat skaitė 
VU prof. Arūnas Germanavičius, 
LSMU prof. Virginija Adomaitienė, 
Darius Leskauskas ir kt.

„Gydytojų žinių“ informacija.

Į Seimo Sveikatos reikalų ko-
mitetą ir kitas institucijas krei-
pėsi personalizuotos medicinos 
iniciatyvinės grupės atstovai. 
Prieš tai įvyko apskritojo stalo dis-
kusija pristatant šią idėją. Pareng-
tas memorandumas ir jo pagrindu 
įkurtas naujas formatas partne-
rystės pagrindu. Šios grupės tiks-
las  – plėtoti dialogą su valstybės 
institucijomis personalizuotos me-
dicinos klausimu, kurti jo vertę ir 
užtikrinti jos sklaidą visuomenėje.

Pasak komiteto pirmininko An-
tano Matulo, komitetas posėdyje 
nusprendė pakviesti šios inicia-
tyvinės grupės atstovus, suin-
teresuotas institucijas, į kurias 
kreipėsi grupė, kad būtų pristatyti 
jos pasiūlymai, idėjos ir aptartos 
tolesnio bendradarbiavimo pers-
pektyvos. Apie personalizuotą, ar-
ba tiksliąją, mediciną vis dažniau 
kalbama viešojoje erdvėje. „Per-
sonalizuotos medicinos“ sąvoką 
galima aptikti XX a. 6-ojo dešimt-
mečio pradžioje, o „tiksliosios 
medicinos“ sąvoką išpopuliarino 
JAV prezidentas Barackas Obama, 
kai 2015 m. buvo skirta daugiau 
nei 200 mln. JAV dolerių moksli-
niais įrodymais grįstos medicinos 
reformai įgyvendinti.

Siekta spartesnės plėtros

LSMU profesorius Juozas Kup-
činskas teigė, kad apie persona-
lizuotą mediciną ne tik kalbama, 
bet ji realiai ateina į praktiką, per-
sonalizuotos medicinos sveikatos 
priežiūros sistemoje mokslinių 
tyrimų erdvėje bus vis daugiau. 
„Mes visi kartu turime pasiruoš-
ti naujam sveikatos priežiūros 
proveržiui. Europos Komisija yra 
pradėjusi nemažai iniciatyvų 
tam, kad šis procesas ES judėtų 
pirmyn. Europos Komisija per-
sonalizuotą mediciną apibrėžia 
kaip medicininį modelį, kuriame 

naudojamas individų fenotipų ir 
genotipų charakterizavimas (pvz., 
molekulinis profiliavimas, medici-
ninis vizualizavimas, duomenys 
apie gyvenimo būdą) siekiant 
atitinkamam asmeniui tinkamu 
metu pritaikyti tinkamą terapinę 
strategiją ir (arba) nustatyti polin-
kį į ligas, ir (arba) laiku užtikrinti 
tikslinę prevenciją“,  – priminė 
prof. J. Kupčinskas.

Anot jo, personalizuotos me-
dicinos iniciatyvinė grupė yra 
atvira, lankstaus formato inicia-
tyvinė grupė, kurią sudaro tiek 

jau dalyvaujančių, tiek galbūt 
ateityje prisijungsiančių įstaigų 
ir institucijų atstovai, pasirengę 
iniciatyvą toliau plėtoti naciona-
liniu mastu. Šioje grupėje  – uni-
versitetų (LSMU ir VU), taip pat 
gydymo įstaigų: VU ligoninės 
Santaros klinikų, LSMU Kauno 
klinikos, Nacionalinio vėžio insti-
tuto, Valstybinio patologijos cen-
tro – atstovai. Valstybės instituci-
joms atstovauja Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija bei Lietuvos 
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bioetikos komitetas. Šioje gru-
pėje yra ir Inovatyvios farmacijos 
pramonės asociacija (IFPA). Joje 
kol kas pacientams atstovauja Pa-
galbos onkologiniams ligoniams 
asociacija (POLA) ir Vaikų retų ligų 
asociacija.

„Norint, kad ir Lietuvoje perso-
nalizuota medicina pradėtų vei-
klą, reikia suvokti, kad klinikinių 
sprendimų priėmimas ateityje 

taps vis sudėtingesnis, atsiranda 
daugybė duomenų, kuriuos turė-
sime integruoti į vientisą platfor-
mą ir remdamiesi jais priimsime 
sprendimus. Skaičiuojama, kad 
2020  m. medicininių duomenų 
kiekis padvigubėja kas 73  die-
nas. Didėjantis sveikatos poreikis 
reikalauja vis daugiau lėšų ir kitų 
išteklių. Visos Vakarų šalių prakti-
kos rodo, jei efektyviai taikysime 
personalizuotos medicinos prin-
cipus, valstybei grąža neabejo-
tinai bus didelė. Dabar turime 
tik fragmentuotą personalinės 
medicinos finansavimą. Džiugu, 
kad mokslinės veiklos finansa-
vimo galimybes remia Lietuvos 
mokslo taryba, taip pat privatūs 
rėmimo fondai. Yra ir realūs Eu-
ropos Komisijos kvietimai. Bet 
strategijos, kuri apimtų tyrimų 
finansavimą, infrastruktūrą, Lie-
tuvoje neturime  – nėra bendros 
sistemos. Iniciatyvinės grupės 
nariai norėtų kalbėtis ir apie tai 
diskutuoti. Kaip pavyzdį galėčiau 
pateikti skrandžio vėžį. Mes turi-
me kažkokią diagnozę ir gydo-
me nepriklausomai nuo to, kad 
dedasi to onkologinio susirgimo 
viduje. Šiandien jau žinome, kad 
kiekviena onkologinė liga, taip 
pat skrandžio vėžys, turi daugybę 
molekulinių tipų, ir kiekvieno jų 
ar jo mutacijai turime pasirinkti 
geriausiai numanomą gydymą. 
Europos Komisijos strategijose 
yra sveikatos priežiūros finansa-
vimo struktūros. Viena jų – vėžio 
misija, EK finansuojamų progra-
mų kvietimuose, jų programose 

yra susieta su personalizuota 
medicina. Tai sudėtingi klinikiniai 
sprendimai, kurie perspektyvoje 
pacientams turėtų atnešti di-
džiulę naudą. Mes turime daug 
pavyzdžių ir Lietuvoje. Tyrimuose 
kartu su daugybe Vakarų šalių 
kolegų į didžiulę duomenų bazę 
keliame onkologinių pacientų 
radiologinius vaizdus ir jų mole-
kulinius tyrimų duomenis. Ir tuo 
pagrindu bus sukurti persona-
lizuoti diagnostikos ir gydymo 

algoritmai. Kitąmet pradėsime 
naują tyrimą – diegti dirbtinio in-
telekto platformą skrandžio vėžio 
profilaktikai. Panašūs moksliniai 
tyrimai vykdomi ir uždegiminių 
ligų srityje. Žinome, kad autoi-
muninių ligų atveju biologinė 
terapija nėra efektyvi. Šiandien 
turime aklai parinkti vaistą. Daž-
nai dėl to pacientai patiria įvairų 
šalutinį poveikį. Vienas mūsų 
projektas skirtas išsiaiškinti, kaip 
remdamiesi paciento molekuli-
niais duomenimis galėtume iš 
karto jam parinkti tinkamiausią 
terapiją ir kt. Lietuvoje atsirado 
privati iniciatyva. Prof. A. Janulai-
čio įsteigtas fondas siekia prisidė-
ti prie personalizuotos medicinos 
tyrimų plėtros Lietuvoje. Atei-
nantiems 10  metų yra paskirta 
15 mln. eurų, jie numatyti būtent 
personalizuotos medicinos ty-
rimams“,  – apie personalizuotą 
mediciną, jos poveikį ir tikslus 
parlamentarams aiškino LSMU 
prof. J. Kupčinskas.

Pagrindiniai personalizuotos 
medicinos iniciatyvinės grupės 
prioritetai būtų personalizuotos 
medicinos bendradarbiavimo 
(eko)sistemos sukūrimas, teisinės 
bazės tobulinimas ir palankios 
reguliacinės aplinkos formavimas 
ir finansavimas bei personali-
zuotos medicinos prieinamumo 
užtikrinimas: klinikinių tyrimų 
plėtra, atrankinės diagnostikos ir 
inovatyvaus gydymo prieinamu-
mo užtikrinimas, taip pat pacien-
tų duomenų rinkinių atvėrimas, 
prieinamumas ir sklaida. Perso-

nalizuotos medicinos modelis 
Lietuvai, iniciatyvinės grupės 
manymu, būtų toks  – tai Nacio-
nalinis susivienijimas tobulinti 
sveikatos priežiūros ekosistemą. 
Tai  – klinikinė praktika, mokslas 
ir inovacija, reglamentavimas ir 
duomenų valdymas. Šiuo me-
tu svarbu būtų ne kurti naujas 
struktūras, bet sukurti valdysenos 
modelį, kur būtų visos valstybės 
suinteresuotos pusės personali-
zuotos medicinos plėtrai. Tai yra 

dedikuotos valstybės institucijos, 
ministerijos, Lietuvos mokslo ta-
ryba, Statistikos departamentas, 
Lietuvos bioetikos komitetas, 
Vaistų kontrolės tarnyba, įstaigos, 
universitetai, visuomeniniai ir 
industrijos partneriai, pacientų 
organizacijos. Valdysenos mode-
lis galėtų turėti valdybą, kurios 
nariai galėtų išdiskutuoti perso-
nalinės medicinos prioritetus ir 
jų tolesnius darbus.

POLA prezidentas Gediminas 
Žižys priminė, kad Europos pa-
cientų forumo šūkis sako: „Nieko 
apie mus dėl mūsų“. „Džiugu, 
kad esame pakviesti dalyvauti 
šios iniciatyvos pradžioje. Pa-
cientų dalyvavimas klinikiniuose 
tyrimuose yra be galo svarbus. 
Būtina užtikrinti, kad tai būtų 
prieinama pacientams, ne tik 
onkologiniams ligoniams, bet 
ir sergantiems kitomis ligomis. 
Nauda visuomenei ir pacien-
tui, apimanti suinteresuotųjų 
šalių partnerystę, platesnį vi-
suomenės įtraukimą, pacien-
tų bendruomenės edukaciją ir 
naudos pacientui įgyvendinimą, 
yra pagrindinis personalizuotos 
medicinos principų įgyvendi-
nimo tikslas“,  – įsitikinęs POLA 
prezidentas G. Žižys.

„Turbūt Lietuvoje blogai žino-
me, kad vieni ir kiti daro. Vyriau-
sybės programoje personalizuota 
medicina yra įrašyta. Mes, SAM, 
personalizuotą mediciną matome 
kaip integruotą visų šalių strate-
giją. Pradedant nuo studentų mo-
kymo, apie kurį čia nieko nebuvo 

pasakyta, ir baigiant atskiromis 
universitetų klinikoms bei moks-
lui skirtais tam tikrais projektais. 
Kiekvieną mokslininkų ar spe-
cialistų kryptį mes išklausome. 
Visada jie sau nori vertikalaus 
matymo: „Duokite mums atskirus 
įstatymus, reguliavimą, atskiras 
programas.“ Mes, SAM, matome 
horizontalų požiūrį: Plėtros pro-
gramoje asmens sveikatos prie-
žiūros kokybės užtikrinime perso-
nalizuota medicina yra numatyta. 

Pažangos programos priemonėse 
taip pat ji numatyta“,  – pabrėžė 
viceministrė.

SAM Specializuotos sveikatos 
priežiūros skyriaus patarėja, ko-
ordinuojanti retų ligų sveikatos 
politiką, Anželika Balčiūnienė 
priminė, kad ministerijoje turima 
viena iš platformų, kurioje galima 
burti ir kviesti retų ligų politikos 
grupės reikalingus ekspertus. 
„Atliekame retų ligų nacionalinio 
veiklos plano įgyvendinimo pas-
taraisiais metais vertinimą ir pla-
nuojame kelerių artimiausių me-
tų darbus. Dar keli projektai šiuo 
metu vykdomi. Lietuva 2018  m. 
prisijungė prie iniciatyvos daly-
vauti Europos Komisijos inicijuo-
toje veikloje dėl viso žmogaus 
genomo sekoskaitos nustatymo. 
Šis projektas smarkiai prisidės 
prie personalizuotos medicinos 
vystymo. Vykdomi ir kiti projektai. 
VU ligoninės Santaros klinikose 
planuojama pažangios terapijos 
centro veikla. Santaros klinikose 
bus galimybė vykdyti pacientų 
individualizuotą gydymą ir kt.“, – 
priminė A. Balčiūnienė.

Komiteto posėdyje apie perso-
nalizuotos medicinos iniciatyvi-
nės grupės idėjų pristatymą taip 
pat kalbėjo premjerės patarėja 
sveikatos apsaugos ir neįgaliųjų 
klausimais Živilė Gudlevičienė, 
Sveikatos reikalų komiteto nariai 
Jurgita Sejonienė, komiteto pir-
mininko pavaduotojas Remigijus 
Žemaitaitis.

„Gydytojų žinių“ informacija.

LSMU profesorius J. Kupčinskas
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Rugsėjo pabaigoje kai kurie 
Seimo nariai dalyvavo Rygoje 
organizuotoje Baltijos Asam-
blėjos konsultacinėje tarybo-
je, Prezidiumo bei Biudžeto ir 
kontrolės komiteto posėdžiuo-
se. Seimo delegacijos Baltijos 
Asamblėjoje pirmininkas Andrius 
Kupčinskas teigė, kad Baltijos 
Asamblėjos Prezidiumo uždaviniu 
tapo stipriai palaikyti Ukrainą ir 
įtikinti partnerius bei sąjungi-
ninkus iš naujo įvertinti buvusį 
bendradarbiavimą ir santykius su 
Rusijos Federacija.

Baltijos Asamblėjos Prezidiu-
mas labai aktyviai rėmė Ukrainą 
prieš neišprovokuotą ir nepagrįs-
tą Rusijos Federacijos invaziją į 
Ukrainą. Prezidiumas kreipėsi į 
Baltijos jūros šalių parlamentinę 
konferenciją (BJPK) ir reikalavo 
pašalinti iš jos Rusijos atstovus, 
kurie vėliau bendru sutarimu ir 
buvo pašalinti, o dabar nebeturi 
galimybės dalyvauti jos darbe. 
Anot parlamentaro A.  Kupčins-
ko, šių metų Baltijos Asamblėjos 
Prezidiumo darbotvarkėje, be 
įsitraukimo į situaciją Ukrainoje, 
buvo įtraukti Baltijos regiono sau-
gumo ir gynybos klausimai, taip 
pat aktyviai dirbta sprendžiant 

Baltijos valstybės gali ir turi 
veikti kartu

ekonominio, švietimo, mokslo 
ir kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimus Baltijos valstybėse ir 
už jų ribų.

Seimo delegacijos Baltijos 
Asamblėjoje narė Orinta Leiputė 
pakomentavo Baltijos Asamblėjos 
Sveikatos, socialinės gerovės ir 
šeimos reikalų komiteto darbą, 
kuris šiais metais nagrinėjo dau-
gelį planuotų temų, tačiau taip 
pat sugebėjo keisti darbotvarkę, 
kad aptartų humanitarinę krizę 
Ukrainoje ir bendrus Baltijos vals-
tybių veiksmus ukrainiečių labui. 
Visus metus komitetas Baltijos 
Ministrų Tarybai aktyviai teikė 
pasiūlymus ir informaciją apie 
diskusijas.

„Sveikatos priežiūros sekto-
riuje galima išskirti tam tikrus 
Baltijos valstybių patiriamus 
sunkumus. Komitetui susirūpi-
nimą kelia psichikos sveikatos 
klausimai. Parlamentarai sutarė, 
kad atsižvelgus į pasikeitusią 
psichikos sveikatos palaikymo 
praktiką ir paslaugų paklausą 
reikia parengti Baltijos valstybių 
psichikos sveikatos stiprinimo 
regione veiksmų planą, kuriame 
būtų įtvirtintas žmogaus teisėmis 
grindžiamas požiūris, pirmenybė 

būtų teikiama veiksmingoms 
psichosocialinės priežiūros prie-
monėms ir būtų nustota inves-
tuoti į segreguotas psichiatrijos 
įstaigas. Daug diskutuota apie 
vėžio prevenciją ir gydymą Bal-
tijos valstybėse. Visose trijose 
šalyse sveikatos rodikliai pana-
šūs, ir jos nėra tarp tų Europos 
Sąjungos valstybių, kurios teikia 
geriausias sveikatos priežiūros 
paslaugas vėžiu sergantiems pa-
cientams. Parlamentarai palaiko 
bendradarbiavimo idėją, ben-
dradarbiauti būtų galima kuriant 
Baltijos valstybių Pažangiosios 
dalelyčių terapijos centrą“, – sakė 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
narė O.  Leiputė. Ji priminė, kad 
Baltijos Asamblėjos Sveikatos, so-
cialinės gerovės ir šeimos reikalų 
komiteto darbotvarkėje išliko 
bendrų medikamentų pirkimų 
klausimas.

„Neseniai Baltijos valstybės 
pasirašė Partnerystės susitarimą, 
tačiau tai – tik pirmas žingsnis, ir 
dar reikia daug dirbti, kad Balti-
jos valstybių žmonės gautų rea-
lios naudos. Aptarta daug naujų 
iniciatyvų, pavyzdžiui, bendras 
inovatyvių medikamentų laukimo 
Baltijos ir Šiaurės šalių regionas ir 

Baltijos valstybės kartu su Lenkija 
ir Ukraina, automatinis registruo-
tų retosioms ligoms skirtų me-
dikamentų pripažinimas Baltijos 
valstybėse ir daugelis kitų“, – tei-
gė parlamentarė.

Pastebėta, kad Baltijos vals-
tybėms kyla panašių sunkumų, 
tarp jų  – gyventojų skaičiaus 
mažėjimas, senėjimas, kvalifi-
kuotos darbo jėgos trūkumas, 
didelė turtinė nelygybė. Komi-
teto posėdyje, anot O.  Leiputės, 
paaiškėjo, kad reikia ieškoti ben-
drų sprendimų siekiant padėti 
įsidarbinti ukrainiečiams. „Visos 
šalys veikė greitai, tačiau būtų 
naudinga sukurti bendrą Baltijos 
valstybių keitimosi informacija 
apie ukrainiečių stebėsenos sis-
temą. Šiemet komitetas taip pat 
įvertino sistemų gebėjimą prisi-
taikyti prie humanitarinės krizės 
Ukrainoje apskritai. Baltijos vals-
tybės greitai ir ryžtingai reagavo į 
humanitarinę krizę. Tačiau dabar 
reikia suvienodinti ukrainiečiams 
taikomas pagalbos priemones, 
kad būtų galima veikti vienin-
gai“,  – pabrėžia parlamentarė 
O. Leiputė.

„Gydytojų žinių“ informacija. 

Medicinos ir meno simbiozė
LGS garbės narys, vaikų neu-

rologas ir neuromokslininkas 
dr. Audrius Plioplys žinomas ne 
tik dėl savo medicininių atradi-
mų, bet ir dėl ryškaus indėlio į 
meno pasaulį.

Neurologijos srityje gerai žino-
mas mokslininkas išrado visame 
pasaulyje naudojamas liemenes, 
padedančias cerebriniu paralyžiu-
mi sergantiems vaikams išvengti 
plaučių uždegimo. Daugiau kaip 
30  metų jis gydė vaikus ir suau-
gusiuosius, sergančius neurolo-
ginėmis ligomis – nuo autizmo ir 
cerebrinio paralyžiaus iki Alzhei-
merio ligos. Įsteigė šių ligų tyrimo 

laboratorijas ir skyrius ligoninėse. 
Dr. A.  Plioplys vienas pirmųjų 
pradėjo autizmo imunologinių 
priežasčių tyrimus ir yra imuni-
ne sistema pagrįstos programos 
pradininkas. Unikalus pavyzdys, 
kaip vienas asmuo daugybę metų 
sugebėjo derinti dvi iš pažiūros 
visiškai skirtingas profesijas. Jis 
daugiau kaip 40  metų derino 
meną ir mediciną. Dirbdamas 
neurologu, jis paraleliai kūrė uni-
kalų daugiasluoksnį neuromeną, 
paremtą savo mokslinėmis ana-
lizėmis.

Lietuvos medicinos bibliote-
koje jis skaitė paskaitą „Menas ar 

medicina? Pasiekimai NeuroMe-
ne“. „Mano menas įtraukia daug 
sluoksnių. Darbams būdingas 
daugiasluoksniškumas: keli neu-
roanatominiai, neurofiziologiniai 
ir meniniai sluoksniai surenkami, 
modifikuojami ir sumaišomi  – 
taip jie atskleidžia gilesnius min-
čių ir prisiminimų klodus, kaip 
veikia mūsų sąmonė ir protas. 
Per laiką tie sluoksniai auga ir 
didėja, keičiasi. Mūsų sąmonė 
ir protas taip pat keičiasi. Bū-
tent šiuos elementus aš įtraukiu 
į savo darbus. Mano kūriniuose 
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Atkelta iš p. 9 kur jis jį gavo, aš nežinau, laikė 
pas kaimynus, kad tėvai nežino-
tų. Vieną vasarą jo tėvai nutarė 
apsaugoti Torontą nuo jo ir jį 
užrašė į meno mokyklą, kad būtų 
ramiau. Dažnai jį matydavau. Jis 
turėjo baltą drobę su linijomis. 
Kitą kartą jau spalvų atsirado. Po 
poros savaičių jau visas kūrinys. 
Paėmė ir iš nieko padarė gražų 
dalyką. Mane pribloškė, kaip 
nuo nulio galima sukurti tokį 
grožį. Tai buvo sėkla. Ir ta meno 
sėkla pradėjo augti medicinos 
mokykloje. Pradėjęs studijuo-
ti mediciną, pats ėmiau tapyti 
siurrealistinius paveikslus, studi-
juoti meną, vaikščioti į galerijas ir 
muziejus“, – paskaitoje apie save 
pasakojo A. Plioplys.

Nenuostabu, kad jį ėmė ka-
muoti ir abejonės  – ar nepada-
rė didžiulės klaidos pasirinkęs 
mokytis medicinos, o ne meno. 

Vis dėlto draugai atkalbėjo nuo 
studijų metimo. Juk studijavo me-
dicinos magistrantūrą. Susitaupęs 
pinigų, persikraustė į Vašingtoną 
ir ten trejus metus atsidėjo me-
nui. Tyrinėjo Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio darbus, parašė 
daug straipsnių, kuriuos vėliau 
sudėjo į vieną knygą. Vėl grįžo į 
Mayo kliniką, kur tęsė neurolo-
gijos mokslus. Tada suprato, kad 
galima suderinti meną ir neurolo-
giją. Jis suprato, kad jo menas gali 
atsakyti į neurologijos klausimus. 
„Mano tapybos darbai pasikei-
tė, tapo instaliacijomis, kurios 
įtraukia šviesos ir garso sistemas. 
Ivanas Karpas, „OK Harris“ gale-
rijos Soho rajone steigėjas, kuris 
atrado Andy Warholą, sakė, kad 
mano meno darbai originaliausi, 
kokius yra matęs. Man tai buvo 
didelis pasiekimas“,  – prisiminė 
A. Plioplys.

Jis paskaitoje sakė, kad jo dar-
bai yra Čikagos ligoninės nauja-
jame pastate. Prieš daugiau kaip 
10  metų darbai „Sibiro sielos“ 
yra skirti atminti žmonėms, kurie 
buvo nukankinti Stalino laikais. 

„Mano tikslas buvo informuoti 
Amerikos publiką apie to meto 
įvykius Lietuvoje. Man pasisekė 
surasti dėžę su laiškais ir nuotrau-
komis, kurias kunigas Prunskis 
buvo surinkęs. Buvo panaudoti 
ne tik laiškai, rašyti lietuvių iš 
Sibiro, bet ir nuotraukos. Vienoje 
yra žinomos JAV rašytojos Rūtos 
Šepetys senelė, ištremta į Sibirą. 
Būtent remdamasi jos atsimini-
mais R.  Šepetys parašė žinomus 
kūrinius apie lietuvių tremtį Si-
bire“,  – pasakojo dr.  A.  Plioplys.
Vykdomas projektas (laiškai) bu-
vo paskelbtas angliškai, taip pat 
portugališkai. 2012  m. autorius 
paskelbtas Amerikos lietuvių 
bend ruomenės „Metų žmogumi“ 
už vykdomą projektą „Viltis ir 
dvasia“, skirtą visuomenei šviesti 
apie Stalino režimo vykdytą ge-
nocidą. 2013  m. sausio žurnalo 
„Neurology“ viršelį puošė me-

nininko kūrinio „Sapnai/Paieš-
kos“ nuotrauka. Per pandemiją 
2020 m. Čikagos M. K. Čiurlionio 
galerijoje buvo pristatyta insta-
liacija „Sakytas žodis“. Ją kurda-
mas autorius rėmėsi graikų žynių 
pranašystėmis. Menininkas savo 
kūriniuose sugeba ekspresyviai 
sujungti net tris dimensijas: gilų 
turinį, vidinį pasąmonės dialogą 
ir vizualius elementus. Naujausia 
jo kryptis – kūryba ant skraisčių. 
„Ieškau naujų būdų išreikšti me-
ną. Ne tik pakabinti ant sienos ar 
pastatyti kaip statulą. Dabar sie-
kiama, kad mes būtume kartu su 
visuomene. Norėjau daryti kažką 
su mada. Pasirinkau skraistes  – 
jos gana didelės, jas galima ir 
nešioti, ir įrėminus pakabinti ant 
sienos. Spalvingose kūriniuose 
nagrinėjamos įvairios socialinės 
temos: lygios teisės, individo 
pritapimas ar nepritapimas vi-
suomenėje ir t.  t.“,  – teigė dr. 
A. Plioplys.

Menininkas daug dėmesio ski-
ria geneologinėms šaknims, todėl 
darbuose dažnai aptinkami lietu-
viški motyvai (gimtųjų jo protėvių 

vietų, originalūs metraščių įrašai, 
vienoje instaliacijų ir Kristijono 
Donelaičio poemos „Metai“ eilutė, 
kuri parašyta ir originale, parašyta 
paties poeto ir kt.). Nors gimęs ir 
augęs ne Lietuvoje, čia A. Plioplys 
lankosi dažnai  – ne tik pristato 
savo kūrinius, bet ir skaito pas-
kaitas. Jis organizavo parodas bei 
susitikimus su kraštiečiais Mari-
jampolėje, Pilviškiuose, Virbalyje, 
Paežeriuose, Prezidento Valdo 
Adamkaus bibliotekoje Kaune. 
Virbalyje, liuteronų bažnyčioje, 
A.  Plioplys buvo pristatęs šilko 
skarų parodą „Šilko NeuroMenas“, 
Pilviškiuose  – instaliaciją „Pro-
tėviams atminti“, Marijampolės 
kultūros centre vyko performan-
sas „Protėvių takais“, pristatyta 
instaliacija „Protėviams atminti“ 
ir paroda „Sibiro sielos“. „Gydytojų 
žinios“ yra rašiusios apie Varnupių 
piliakalnio menininko sukurtą 

akmenų instaliaciją, skirtą žymios 
pasaulinės reikšmės archeologės 
Marijos Gimbutienės gimimo 
100-mečiui. Mokslininkas apie 
ją daug pasakojo ir šioje savo 
paskaitoje, vykusioje Lietuvos 
medicinos bibliotekoje.

Dabar A. Plioplys dirba su gar-
siuoju Voiničiaus rankraščiu – pa-
slaptinga knyga, parašyta maž-
daug prieš 500  metų nežinomo 
autoriaus, nežinoma kalba ir neiš-
šifruoto rašto sistema. Šį rankraštį 
iššifruoti bandyta daug kartų, 
tačiau niekam to sėkmingai at-
likti nepavyko. Neretai manoma, 
kad tai mistifikacija  – atsitiktinis 
bereikšmių ženklų kratinys. Ran-
kraštis pavadintas jį atradusio, iš 
Lietuvos kilusio antikvaro Mykolo 
Vilfredo Voiničiaus vardu. Dabar 
rankraštis saugomas Jeilio uni-
versiteto retų knygų bibliotekoje. 
A. Plioplys šį rankraštį analizuoja, 
visuomenei pristatė savo įžvalgas. 
Anot jo, rankraštis suteikė įkvėpi-
mą ir idėjų neuromeno krypties 
kūrybai.

„Gydytojų žinių“ informacija.

naudojami mano paties sme-
genų magnetinio branduolinio 
rezonanso tomografijos ir elek-
troencefalogramos vaizdai yra 
susipynę ir persidengę. Būtent iš 
tokio ir panašaus neuronų tinklo 
sudėtingumo ir atsiranda mūsų 
žodžiai, mintys ir darbai“,  – savo 
kūrybos esmę aiškino mokslinin-
kas ir menininkas dr. A. Plioplys.

Į vieną darbą jis įtraukia net ir 
daug skirtingų nuotraukų, kurias 
keičia ir taip sukuria naują vaizdą. 
„Bandau meniškai pažvelgti į 
mąstymo ir sąmonės ištakas. Kaip 
mes suvokiame save ir kitus, kaip 
atsiranda socialiniai santykiai, iš 
kur atsirado įvairios kultūros ir 
civilizacijos? Paprastai tariant, per 
meną bandau surasti atsakymus 
į šiuos mūsų būties klausimus“, – 
teigė A. Plioplys. Jis ne kartą yra 

išsakęs mintį, kad „menas yra 
mano sielos dalis“.

„Gimiau Kanadoje, Toronte, 
lietuvių emigrantų šeimoje. Tė-
vas kilęs iš Plioplių kaimo (da-
bar Kazlų Rūdos savivaldybė), 
motina – iš Plungės. Vėliau tėvai 
persikraustė į JAV, Čikagą. Augau 
kartu su jaunesne sesute Ra-
mute, kuri prieš pat pasirodant 
vakcinai susirgo poliomielitu, 
visą gyvenimą ji sunkiai vaikščio-
jo. Matyt, todėl apsisprendžiau 
domėtis neurologija. Tėvai nie-
kada nenorėjo gyventi Kanadoje. 
Anot jų, visa šeima būtinai turėjo 
sugrįžti gyventi į savo šalį, tėvai 
tikėjo, kad nuo sovietinės oku-
pacijos Lietuva išsivaduos daug 
greičiau. Kai augome, nė vieno 
žodžio nemokėjome angliškai. 
Su pagyrimu baigiau vidurinę 
mokyklą, studijavau universitete. 
Menu susidomėjau dar vaikystė-
je. Mano vienas draugas buvo 
dvejais metais už mane vyres-
nis. Jis buvo chuliganas, nuolat 
išdykavo, keldavo bėdų tėvams. 
14-os metų jau turėjo motociklą 
ir mane vežiodavo po Torontą. Iš 


