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Nukelta į p. 3

Lietuvai švenčiant Valstybės 
gimtadienį – Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dieną, – 
įteikti valstybiniai apdovanoji-
mai asmenims, kurie nusipelnė 
mūsų šaliai ir garsino jos vardą 
pasaulyje. Apdovanoti moks-
lo ir švietimo, kultūros atstovai, 
ekonomikos, verslo ir medicinos 
srities asmenys, visuomeninių ir 
pilietiškumo iniciatyvų puoselė-
tojai, valstybės pareigūnai ir su 
koronaviruso pandemija kovoję 
piliečiai. „Prisimindami šiuometinį 
sukrėtimą, kai visai šaliai teko 
sutelkti jėgas kilus koronaviruso 

Pagerbti sutelkusieji 
jėgas per pandemiją

optimizavimo visoje Lietuvoje 
per COVID-19 epidemiją. Tokius 
pat apdovanojimus pelnė ir 
Respublikinės Panevėžio ligoni-
nės Dienos chirurgijos skyriaus 
vadovas Rimvydas Tumas. Jis 
specialiai suformavo COVID-19 
korpusą gretutinių patologi-
jų turintiems pacientams. Taip 
pat svariai prisidėjo telkdamas 
ir drąsindamas įstaigos kolek-
tyvą koronaviruso epidemijos 
metu. Šitokiu apdovanojimu 
pagerbtas VU ligoninės Santaros 

pandemijai, reiškiame didžiau-
sią padėką mūsų medikams, 
stojusiems pirmose nelengvos 
kovos gretose, ir visiems tiems, 
kurie skubėjo į pagalbą tada, 
kai to labiausiai reikėjo“, – primi-
nė Lietuvos valstybės vadovas 
Gitanas Nausėda, kalbėdamas 
iškilmėse teikdamas valstybės 
apdovanojimus. Anot prezidento 
G. Nausėdos, šią Valstybės dieną 
sutinkame ne tik nenugalėti, bet 
ir sustiprėję  – įsitikinome, kiek 
daug galime padaryti veikdami 
išvien. Valstybės vadovas palinkė-
jo, kad tai taptų įkvėpimu ateities 

darbams, kurie stiprintų Lietuvą 
ir toli už jos ribų skleistų mūsų 
šalies garsą.

Šiemet prezidentūroje išskir-
tinio dėmesio sulaukė medikai, 
įvairių gydymo įstaigų laboratori-
jų atstovai, kovoję su koronaviru-
su. Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi 
apdovanotas Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų Ambulatorinių 
paslaugų koordinavimo tarny-
bos vadovas Šarūnas Mačinskas. 
Jis reikšmingai prisidėjo prie 
sveikatos priežiūros paslaugų 

Apdovanotas Respublikinės Panevėžio ligoninės Dienos chirurgijos skyriaus 
vadovas R. Tumas.

Apdovanotas Kauno klinikų Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos 
vadovas Š. Mačinskas. 

Apdovanotas VU ligoninės Santaros klinikų Laboratorinės medicinos 
centro vadovas doc. D. Vitkus.

Apdovanotas Ukmergės ligoninės gydytojas psichiatras D. Miezenas.
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klinikų Laboratorinės medici-
nos centro vadovas doc. Dalius 
Vitkus. Ordiną „Už nuopelnus 
Lietuvai“ gavo Ukmergės ligoni-
nės gydytojas psichiatras Donatas 
Miezenas, veiksmingai padėjęs 
suvaldyti pirmąjį COVID-19 židi-
nį Lietuvoje. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
medaliais pagerbti VU Gyvybės 
mokslų centro direktoriaus pava-
duotojas bendriesiems reika-
lams dr. Rokas Abraitis, subūręs 
Gyvybės mokslo centro savanorių 
komandą koronaviruso infekcijos 
mėginiams tirti. Tokią savanorių 
komandą COVID-19 mėginiams 
tirti subūrė ir Nacionalinio vėžio 
instituto Genetinės diagnozės 
laboratorijos mokslo darbuotoja 
dr. Kristina Daniūnaitė. Ji taip 
pat pagerbta Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Gedimino ordino 
medaliu. Toks apdovanojimas 
įteiktas ir VU Gyvybės moks-
lų centro Biomokslų instituto 
direktoriaus pavaduotojai doc. 
Eglei Lastauskienei, kuri taip 
pat buvo subūrusi savanorių 
komandą COVID-19 mėginiams 
tirti. Pagerbtas VšĮ Šiaulių ligo-
ninės Skubiosios pagalbos-pri-
ėmimo sk yr iaus  sk ubios ios 
pagalbos koordinatorius Marius 
Ellikas, padėjęs suvaldyti pir-
mąjį COVID-19 atvejį Lietuvoje. 
„COVID-19 stabilizavosi. Kauno 
klinikos ir kt. gydymo įstaigos 
pacientams paslaugas teikia. 
Žmonės pradėjo judėti, vykti sve-
tur. Štai ir dabar prieš iškilmes 
buvo žinomi nauji koronaviruso 
užsikrėtimo atvejai. Mokslininkai 
prognozuoja naują šios pande-
mijos bangą. Dabar jau turėdami 
daugiau patirties kaupiame jėgas 

ir rezervus. Žinoma, norėtųsi, kad 
to nereikėtų, bet virusas yra viru-
sas. Jis ne visada klauso“, – juokais 
po apdovanojimo ceremonijos 
„Gydytojų žinioms“ teigė LSMU 
Kauno klinikų Ambulatorinių 
paslaugų koordinavimo tarnybos 
vadovas Š.  Mačinskas. Ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžiumi pagerbtas ir įmonių 
grupės „Teltonika“ savininkas 
Arvydas Paukštys, per COVID-19 
epidemiją svariai prisidėjęs prie 
įmonės pažangios iniciatyvos 
gaminti dirbtinio plaučių ventilia-
vimo aparatus. Po apdovanojimo 
iškilmių jis spaudai sakė, kad 
bus pradedama masinė dirbti-
nio plaučių ventiliavimo aparatų 
gamyba. Unikalius, vienintelius 
tokius pasaulyje aparatus įmonė 
ketina eksportuoti. Jis sakė, kad 
produktas jau sukurtas. Pasak 
A.  Paukščio, įmonė per mėnesį 

galėtų pagaminti iki milijono 
tokių aparatų, tačiau gamybos 
apimtis priklausys nuo poreikio: 
„Mūsų tikslas buvo sukurti pigų, 
bet gerą aparatą, kuris nesiskirtų 
nuo dabar perkamų už tūkstan-
tines sumas. Mūsų aparatas kai-
nuotų apie 3 tūkst. eurų. Jis uni-
kalus, vienintelis toks pasaulyje. 
Gydytojas gali turėti nuotolinį pri-
jungimą prie to aparato ir stebėti 
visus parametrus, net konsultuoti 
arba padėti seselėms ypač tose 
šalyse, kur trūksta gydytojų arba 
jie negali atvažiuoti į ambulato-
riją, tuomet profesionalus gydy-
tojas galėtų padėti per atstumą. 
Čia labai svarbi unikali funkcija.“ 
A. Paukštys priminė, kad jo kolek-
tyvas su didžiuliu noru ėmėsi 
kurti tokį aparatą.

„Gydytojų žinių“ informacija

Atkelta iš p. 2

Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santaros klinikose Rytų 
Lietuvos regiono medikams 
įteikti apdovanojimai „Už reikš-
mingą indėlį Lietuvos žmonių 
sveikatai“. Šie specialiai sukurti 
medaliai įteikti Santaros klinikų 
ir Santaros klinikų koordinuojamų 
ligoninių medikams, karščiavi-
mo klinikų, laboratorijų, mobilių 
punktų darbuotojams už sudėtin-
gą darbą suvaldant koronaviruso 
(COVID-19) plitimą.

Apdovanojimai k itų regio-
nų medikams bus teikiami kitą 

Apdovanojimai „Už reikšmingą 
indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“

savaitę, o likusius apdovanoji-
mus planuojama įteikti liepos 
pabaigoje.

Įteikdamas apdovanojimus 
sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga medikams dėko-
jo už kilnų, nuoširdų ir pasiauko-
jamą darbą pirmosiose gretose, 
suvaldant šio viruso plitimą.  

„Ačiū už Jūsų darbą neskai-
čiuojant valandų, gelbstint gyvy-
bes ir stengiantis dėl kiekvieno 
žmogaus, kad jis kuo greičiau 
pasveiktų ir taptų sėkmės isto-
rija. Jūsų darbai prisidėjo prie 

Lietuvos sėkmės istorijos, kai 
atsidūrėme tarp šalių lyderių, 
sėkmingai suvaldžiusių šio klas-
tingo viruso plitimą. Pasaulis 
Lietuvą žino kaip krepšinio šalį ir 
kaip profesionalių medikų kalvę. 
Nuo šiol Lietuva bus minima 
tarp sėkmės pavyzdžių, kaip 
galima suvaldyti naujo viruso 
plitimą. Mūsų stiprybė yra ta, 
kad mokame dirbti kartu ir įsi-
klausyti, pavyzdžiui, ką sako 
epidemiologai, infektologai, 
medikai, visuomenės sveika-
tos specialistai, kiti ekspertai, 

bei suvienijame skirtingų sričių 
profesionalų žinojimą“,  – sako 
ministras A. Veryga.

Anot ministro, sveikatos prie-
žiūros sistemos darbuotojams 
turime dėkoti ne tik už tiesioginį 
darbą su pacientais, bet ir už tai, 
kad prisidėjo idėjomis ir pasiū-
lymais, inicijavo naujoves, kurių 
buvo galybė ir kurios padėjo 
Lietuvai sustabdyti viruso pli-
timą.

Pagal SAM informaciją
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Lietuvos gyventojai iš kitų 
e u ro p i n i ų  t a u t ų  i š s i s k i r i a 
didesniu izoliuotumu ir kartu 
unikaliu senovės genetinio 
komponento išsaugojimu. 
Norėdami išsiaiškinti, kaip kin-
ta žmogaus genomas kartose, 
projekto „Senovės ir nauji ale-
liai lietuvių genome: mutacijos, 
gamtinė atranka ir adaptaci-
ja“ idėjos autorius akademikas 
profesorius Vaidutis Kučinskas 
bendram t iks lui  sutelkė VU 
Medicinos fakulteto moksli-
ninkų grupę. „Mūsų tikslas yra 
įvertinti, kaip atrodo naujagi-
mio genomas. Tirsime normaliai 
gimusius naujagimius, taip pat 
jų tėvus, kurie turi būti lietuviai. 
Turime paimti ne tik naujagimio, 
bet ir jų tėvų kraujo. Jie turi 
gimdyti čia, Santaros klinikose. 
Paruošėme kvietimą dalyvauti 
biomedicininiame tyrime. Tėvai 
turi pasirašyti sutikimą, kad būtų 
tiriami. Dabar Bioetikos komiteto 
reikalavimai labai griežti. Mus 
tiesiog terorizavo  – 3 mėnesius 
teko laukti Bioetikos komiteto 
leidimo. Tos taisyklės mums nėra 
tinkamos. Bandome įvertinti, 
kaip šiuo atveju veikia genai, 
kokie pakitimai. Pagrindiniai 
klausimai, į kuriuos reikia atsa-
kyti,  – kaip dažnai mutacijas 
veikia gamtinė atranka ir kaip 
šiuolaikinis žmogus evoliucio-
nuoja iš kartos į kartą. Atsakant į 
šį klausimą svarbu atlikti tyrimus 
skirtingose amžiaus grupėse, 

įskaitant naujagimius (I karta), 
jų tėvus (II karta) ir atrinktus 
senovės genomus. Šis tyrimas 
papildys fundamentinio mokslo 
žinias ir padės geriau suprasti 
natūralios gamtinės atrankos ir 
ligų ryšį, praplės mūsų supratimą 
apie evoliucijos mechanizmus 
tiek individo, tiek populiacijos 
lygmeniu“, – teigė akademikas 
prof. V.  Kučinskas. Jis priminė, 
kad prieš keletą metų vykdytas 
projektas „Litgen (lietuvių popu-
liacijos genetinė įvairovė ir san-
daros kitimai, susiję su evoliucija 
ir dažniausiai paplitusiomis ligo-
mis)“, kuriame buvo tirti suaugę 
žmonės. Dabartinio projekto 
mintis, anot mokslininko, būtų 
tokia, kad galbūt ir kitose karto-
se genomas turėtų kisti. „Jis šiek 
tiek kinta. Aišku, ne taip sparčiai. 
Jei žiūrėtume į tuos pačius nau-
jagimius, gimusius 2020  m., jau 
po daug dešimtmečių ir daugiau 
dalis jų bus imlesni kokioms nors 
ligoms, gal dalis jų bus paveldėję 
tam tikrus genomo pakitimus, 
nesuderinamus su gyvybe. Kartu 
tai bus palyginta su prieš tūks-
tančius metų gyvenusių lietuvių 
genomu. Pažiūrėsime, kas vyksta 
būtent čia. Iš kur atėjome ir kur 
einame. Maždaug tokia mūsų 
idėja“,  – paaiškino akademikas 
prof. V. Kučinskas. Pasak VU pro-
fesoriaus, dabar daug straipsnių 
rašoma apie indoeuropiečius, iš 
kur jie atvyko: ar iš Anatolijos, ar 
iš Kaspijos jūros stepių (Jamnaja 

kultūra). Galiausiai jie maišėsi su 
kitais žmonėmis. Grynakraujų 
nėra. Mes tik galime rekons-
truoti, kas, kaip ir kada ėjo. Bet 
tam reikia turėti iškastinių lie-
kanų ir reikia ištirti jų genomus. 
Tai pamažu daroma, bet daug 
kainuoja. Finansavimas men-
kas. Dabar yra kiti prioritetai. 
„COVID-19 tyrimuose matome, 
kad vieni žmonės suserga, o 
kiti – ne. Vadinasi, žmonių geno-
mai akivaizdžiai skiriasi. Vieni 
atsparūs tam virusui, kiti  – ne. 
Miršta tie, kurie nėra atsparūs, 
ar vyresnio amžiaus žmonės. Tai 
matyti JAV, kur miršta daugybė 
žmonių. JAV yra daug sergančių, 
turinčių didžiulį antsvorį ir kt. 
Deja, ir lietuviai eina tuo keliu. 
Visokių makdonaldų, greitojo 
maisto restoranų atsidaro ir pas 
mus. Šis maistas  – gryniausias 
nuodas organizmui, bet, deja, 
visi tuo džiaugiasi. Žmonės kai 
kuriose šalyse labai liūdnai atro-
do  – didžiulis antsvoris. Visa tai 
turi padarinių. Per marą, ispaniš-
kąjį gripą vieni išgyveno, kiti ne. 
Nėra taip, kad mes sėdėtume 10 
tūkst. metų ir niekas nesikeis-
tų. Mes nuolat keičiamės. Jei 
pažiūri į atskiro žmogaus geno-
mą, matyti daugybė pasikeiti-
mų. Genome būna patogeninių 
pakitimų – tai turi padarinių“,  – 
sakė LMA tikrasis narys prof. 
V. Kučinskas. „Gydytojų žinios“ 
pasiteiravo, k iek naujagimių 
numatoma tirti. „Nedaug. Mes 

galime daug ištirti, bet biudžetas 
neleidžia to daryti. Galime ištirti 
tūkstančius, tik duokite pini-
gų. Deja, dabar ištirsime tik 100 
naujagimių. Ar įmanoma daryti 
vieną ar kitą seką iš tokio kiekio? 
Įmanoma, pakanka. Pastaraisiais 
metais naujos kartos sekoskaitos 
technologijos kartu su naujais 
statistiniais ir bioinformaciniais 
analizės įrankiais leidžia ne tik 
nustatyti gamtinės atrankos vei-
kiamas genomines sritis, bet ir 
identifikuoti jų galimą fenoti-
pinį adaptacinį poveikį, anali-
zuojant genomo įvairovę, esant 
skirtingoms aplinkos sąlygoms. 
Tyrimas tik prasidėjo, nes, kol 
negavome Bioetikos komite-
to leidimo, nieko negalėjome 
daryti. Birželio 27 d. gimė pirmas 
vaikas ir jo šeima pasirašė suti-
kimą, kad būtų tiriama“, – sakė 
šio projekto idėjos autorius aka-
demikas prof. V.  Kučinskas. Jis 
priminė, kad šie tyrimai ne tik 
papildys fundamentinio mokslo 
žinias, bet ir paaiškins, kokią 
įtaką turėjo senovės genomai 
formuojantis šiuolaikinių žmonių 
genomui. Nustatytos gamtinės 
atrankos veikiamos genetinės 
sritys ne tik gali paaiškinti didelį 
sergamumą tam tikromis ligomis 
(pvz., aterosklerozė, nutukimas, 
diabetas, alergijos), bet ir būti 
patrauklios kaip tyrimų objektai 
kuriant vaistus. 

„Gydytojų žinių“ informacija

Kaip kinta 
žmogaus 
genomas 
kartose?

Akademikas profesorius V. Kučinskas
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Nukelta į p. 6

Kiekvienais metais vėžys 
ES diagnozuojamas 3,5 mln. 
žmonių, kasmet nuo jo mirš-
ta gyventojų. Tokius skaičius 
Lietuvos mokslų akademijoje 
(LMA) vykusioje konferencijoje 
„Nauja Europos kovos su vėžiu 
strategija  – sprendimai Lietuvai“ 
p a te i k ė  Eu ro p o s  K o m i s i j o s 
atstovybės vadovas Arnoldas 
Pranckevičius. Europarlamentaras 
dr. Juozas Olekas teigė, kad šios 
konferencijos tikslas  – aptarti 
naują ES kovos su vėžiu iniciatyvą. 
Anot jo, ES dešimtmečius aktyviai 
stengiasi sumažinti vėžio atvejų 
skaičių. Europarlamentaras tikisi, 
jog ši iniciatyva bus sėkmingiau-
sia. LMA prezidentas Jūras Banys 
konferencijos dalyviams sakė, 
jog ligos dažnai paveikia visą 
mūsų gyvenimą. Pandemija paro-
dė, kaip keičia mūsų gyvenimą, 
papročius ir kt. Vėžys – didžiausia 
iššūkio liga, rimta problema, kurią 
padės spręsti ir mūsų mokslo 
žmonės. A.  Pranckevičius mano, 
kad sunku pasaulyje rasti šeimą, 
kuri nebūtų pažinusi šios baisios 
ligos padarinių. EK pirmininkė 
Ursula von der Leyen inicijavo 
naują Europos kovos su vėžiu 
planą, kuriuo siekiama padėti 
ES valstybėms narėms kovoti su 
šia liga ir žmonėms sumažinti 
jos keliamas kančias. Rengiamas 
planas apima visą ligos ciklą: pre-
venciją, ankstyvąją diagnostiką, 
gydymą ir pasveikusių pacien-
tų tolesnio gyvenimo kokybės 
užtikrinimą. Pasak EK atstovybės 
Lietuvoje vadovo, visose ES šaly-
se bus inicijuota diskusija, bus 
pateiktos specialistų įžvalgos. 
Gautos ES narių rekomendacijos 
bus įtrauktos į daugiamečio atei-
ties biudžeto struktūrą – daugia-
mečio biudžeto 2021–2027  m. 
planą. ES atkūrimo strategijos 
plane siūloma net 9,4 mlrd. eurų 
naujajai sveikatos apsaugos prie-
monei. Tai – 20 kartų daugiau 
finansinės galios nei buvusiose 
finansinėse perspektyvose. Anot 
A.  Pranckevičiaus, tai rodo, kad 
dėl įvairių iššūkių ES skiria dau-
giau dėmesio sveikatos apsaugos 

Misija įmanoma. 
ES SvEiKAtoS ApSAUgAi

EK pirmininkė Ursula von der Leyen

problemoms. „Priminsiu, kad tik 
3 proc. sveikatos apsaugos biu-
džeto nacionalinėse valstybėse 
tenka prevencijai. Kai 40  proc. 
vėžio atvejų gali būti išgydyti. 
Tad svarbu aptarti prevencijos 
klausimą esant ankstyvosioms 
vėžio stadijoms, taip pat akty-
vaus gyvenimo būdo, sveikos 
gyvensenos ir maisto vartojimo 
problemas  – visa tai, kas gali 
dramatiškai padidinti susirgu-
sių asmenų skaičių“,  – konsta-
tavo A.  Pranckevičius. Sveikatos 
apsaugos viceministrė Kristina 
Garuolienė pabrėžė, kad gyven-
tojų mirtingumo nuo piktybi-
nių navikų rodikliai rodo, jog 
Lietuvoje mirtingumas vis dar 
didesnis nei ES vidurkis. Taip pat 
viceministrė sakė, kad toks mir-
tingumas Lietuvoje mažėja. „Kad 
pasiektume iškeltus tikslus, turė-
tume susitelkti visi kartu, ir reikės 
dar daug dirbti. Šalyje vykdomos 
trys atrankinės patikros progra-
mos. Šiuo metu prevencinėse 
programose dalyvauja nuo 40 iki 
46  proc. Mūsų tikslas būtų, kad 
dalyvautų bent 70 proc. nusta-
tytos populiacijos. Mums reikia 

dar daug dirbti, kad daugiau 
pacientų įtrauktume į profilak-
tikos programas. Nacionalinės 
vėžio profilaktikos ir kontrolės 
2014–2025  m. programos tiks-
las  – sumažinti Lietuvos gyven-
tojų mirtingumo nuo onkologinių 
ligų rodiklius. Šios programos 
vertinimą kasmet atlieka Vėžio 
taryba. Tarpinis programos ver-
tinimas numatomas šiemet, o 
galutinis – 2026 m. Penkios prie-
monės įgyvendinamos ES lėšo-
mis. Deja, mirtingumo nuo onko-
loginių ligų rodiklių dinamika 
mūsų netenkina. Neužtenka tik 
investuoti į infrastruktūrą, vaistus, 
pastatus. Svarbu yra investicijos 
į žmones, jų mokymą, specia-
listų parengimą. Tam, be abejo, 
reikalingi efektyvūs, inovatyvūs 
ir standartizuoti modeliai, taip 
pat svarbu nusistatyti ir rodik- 
lius, ko siekiame, ką vertiname 
ir t. t.“,  – įsitikinusi viceministrė 
K.  Garuolienė. LSMU profesorė 
Elona Juozaitytė savo pranešime 
priminė, kad PSO teigia, jog vėžio 
galima išvengti, galima laiku jį 
diagnozuoti, sėkmingai gydyti ir 
sumažinti nepagydomų pacientų 

kančias. Tarptautinės vėžio tyrimų 
agentūros duomenimis, 2018 m. 
registruota 18,1 mln. naujų vėžio 
atvejų, 9,6 mln. pasaulio gyven-
tojų nuo jo mirė. Prognozuojama, 
kad 2040  m. naujų vėžio atvejų 
išaugs daugiau nei 63 proc. ir bus 
2956 mln. atvejų. Iki 2040 m. mir-
ties nuo vėžio atvejų padaugės 
71,5 proc. Remiantis Higienos ins-
tituto duomenimis, nuo 1997 iki 
2017 m. susirgusių vėžiu skaičius 
padvigubėjo. Nacionalinio vėžio 
instituto teigimu, 2008–2015 m. 
onkologinių ligų taip pat padau-
gėjo. Nors populiacija senėja ir 
žmonių skaičius Lietuvoje mažėja, 
deja, sergamumas vėžiu auga. 
Kodėl? Ilgėja žmonių gyvenimo 
trukmė, gerėja onkologinių ligų 
diagnostika ir jos prieinamumas, 
daugiau atvejų diagnozuojama 
vykdant atrankinės patikros pro-
gramas. Taip pat didėja pasaulio 
gyventojų skaičius. Pagal 2018 m. 
sergamumo rodiklius Europoje 
esame labai panašūs į kaimynus 
latvius ir estus. Šiek tiek skiriamės 
nuo labiau išsivysčiusių Europos 
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šalių. „Tarp mirties priežasčių kol 
kas vyrauja širdies ir kraujagys-
lių ligos“,  – pabrėžė LSMU prof. 
E.  Juozaitytė. Ji savo pranešimo 
apibendrinime pabrėžė, kas jau 
vyksta ir ko siekiama: būtini vėžio 
kontrolės prioritetai ir strateginis 
planavimas, prioritetinių poreikių 
vėžio diagnostikai ir gydymui 
nustatymas, būtina užtikrinti 
onkologinių pacientų komplek-
sinio gydymo kokybę ir efektyvu-
mą. Taip pat reikalinga ikidiplomi-
nių ir podiplominių onkologijos 
studijų plėtra, onkologijos moks-
linių tyrimų plėtra ir prioritetiza-
vimas, efektyvus išteklių naudoji-
mas ir kt. VU doc. Jelena Rascon, 
kalbėdama apie ES misiją kovoje 
su vėžiu, priminė, kad ES inici-
juotos penkios misijos. Viena jų 
skirta vėžio problemai. Pasak doc. 
J.  Rascon, šią misiją, skirtą Vėžio 
programai, parengė EK narė, 
atsakinga už sveikatą ir maisto 
saugą Stella Kyriakides. Anot VU 
doc. J. Rascon, misijos koncep-
cija atsirado iš buvusios Vėžio 
programos. 1960  m. JAV vykdė 
„Apollo“ misiją  – siekė išlaipinti 
žmogų Mėnulyje ir vėliau saugiai 
grąžinti atgal į Žemę, bet būtent 
dabar, 2020  m., būtina pasitelkti 
inovacijas sprendžiant globalius 
Europos iššūkius  – problemas, 
keliančias grėsmę visos Europos 
tvariai ir ilgalaikei plėtrai. Tai svar-
biau, nei išsilaipinti Mėnulyje, 
nes tai iš esmės buvo techninis 
iššūkis. Ir tai yra šios vėžio misijos 
šūkis. Jos tikslas  – išsikelti per 
numatytą laiką pasiektiną tikslą, 
surasti problemos sprendimą, 
padidinti investicijų efektyvumą 
sprendžiant globalius iššūkius ir 
pagerinti visuomenės supratimą 
apie investicijų mokslui ir inovaci-
joms svarbą. Kartu suteikti didžiu-
lius finansavimo srautus, skirtus 
mokslui ir inovacijoms. Vėžio 
misija pasirinkta todėl, kad po 
15 metų naujų vėžio atvejų skai-
čius išaugs daugiau kaip 20 proc. 
10 proc. populiacijos Europoje 
diagnozuojamas vėžys. Europai 
reikia geresnės ir nuoseklesnės 
vėžio profilaktikos, diagnostikos, 
gydymo ir pasveikusiųjų gyveni-
mo kokybės strategijos. 

Misijos darbo terminai ir eiga: 
birželyje buvo paskelbtos šios 
misijos („Kova su vėžiu: misija 
įmanoma“) gairės. Nuo sausio 
pradžios paskelbta ir pradėta 
programos „Europos horizon-
tas“ (2021–2027  m.) finansavi-
mo pradžia ir pirmiems trejiems 
metams skiriamas kryptingas 
finansavimas, remiantis misijos 

gairėmis. Vėžio misijoje numa-
tyta 13 rekomendacijų, kurio-
mis siekiama išsaugoti 3  mln. 
gyvybių iki 2030  m., pailginti 
i r  pagerinti  išgyvenamumą. 
Rekomendacijose nurodomas 
siekis išsiaiškinti biologinius pro-
cesus (vėžio vystymosi rizikos 
veiksnius), gydymo įtaką gyve-
nimo kokybei (besigydant ir bai-
gus gydymą). Taip pat būtina 
harmonizuoti duomenų (mėgi-
nių rinkimą) stebėseną, jungiant 
šalių narių mokslo infrastruktūrą, 
įvertinti individualią vėžio riziką, 
remiantis genetiniais veiksniais. 
Pradžioje moksliniai tyrinėjimai 
turėtų būti nukreipti į alkoholio, 
saldinto maisto ir gėrimų varto-
jimą bei rūkymo mažinimą, taip 
pat patikrų programų optimiza-
vimą. Misijoje rekomenduojama 
optimizuoti diagnostiką ir gydy-
mą, skatinti mokslinius atradimus, 
jų taikymą klinikinėje praktikoje ir 
kt. Gerinant gyvenimo kokybę 
rekomenduojama kurti naciona-
lines sveikatos duomenų bazes, 
kur pacientai galėtų įkelti vaizdi-
nius, genetinius tyrimus, biožy-
menis, klinikinius ir gyvensenos 
duomenis, gydymo santrauką ir 
stebėsenos rekomendacijas stan-
dartizuotu interoperabiliu būdu. 
Kartu būtina užtikrinti tolygų 
sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą. Nacionalinio vėžio 
instituto vadovė prof. Sonata 

Jarmalaitė konferencijoje primi-
nė, kad onkologija Lietuvoje pra-
sidėjo prieš 400 metų. (1592 m. 
VU profesoriai pradėjo pirmuo-
sius bandymus gydydami onko-
logines ligas. 1779  m. paskelbta 
pirmoji F. Ochmės publikacija 
apie krūties vėžio gydymą.). Prof. 
S. Jarmalaitė konferencijoje supa-
žindino su Nacionalinio vėžio ins-
tituto tarptautiniu, t.  y. tarpvals-
tybiniu, bendradarbiavimu vėžio 
diagnostikos ir gydymo srityje. 
Akademikas prof. L.  Kupčinskas 
pranešime akcentavo bendra-
darbiavimą mokslinių tyrimų sri-
tyje, onkologiją ES mokslinėse 
programose. „Beveik kas antram 
europiečiui yra grėsmė susirgti 
vėžiu  – kasmet ES nustatoma 
pusketvirto milijonų naujų vėžio 
atvejų. ES dedamos pastangos 
situacijai pakeisti, bet būtina 
imtis efektyvesnių priemonių ES 
mastu ir nepalikti jų spręsti šalių 
narių vienų. Reikalingos papil-
domos investicijos į visuomenės 
sveikatą, kad galėtume užkirsti 
kelią vėžiui, privalu stiprinti patį 
gydymą ir padėti žmonėms išgy-
venti, gerinti išgyvenusiųjų gyve-
nimo kokybę. EP yra kelios parla-
mentarų grupės (viena jų – vėžio 
iššūkio grupė). 7 iš 10 europiečių 
nori stipresnės ES kompetenci-
jos sveikatos srityje  – taip teigia 
EP užsakytos apklausos daly-
viai. Nemažai europarlamentarų 

pasisako už tai, kad reikėtų kurti 
stipresnę ES. Kadangi ES sutartys 
mus riboja ir negalime tinkamai 
padėti žmonėms, europarlamen-
tarų grupė siūlo įkurti ES sveika-
tos sąjungą ir stiprinti ES kompe-
tenciją sveikatos srityje. Rudenį 
turėtų būti organizuota konfe-
rencija apie ES ateitį ir svarstoma, 
kokios jos norime (ypač sveikatos 
apsaugos sektoriuje). Reikėtų 
kurti stipresnę ES, kurioje visiems 
europiečiams būtų suteikiama 
reikalinga pagalba. „Už stipres-
nę ir sveikesnę ES  – tokį tikslą 
mato nemažai europarlamenta-
rų“, kaip teigia europarlamentaras 
dr. Juozas Olekas. Ši nuotolinė 
konferencija  – tai organizatorių 
inicijuotos viešosios konsultacijos 
su aukščiausio lygio ekspertais ir 
specialistais, Lietuvoje dirban-
čiais vėžio prevencijos ir gydymo 
srityje. Konferencijos organizato-
riai, išklausę visų suinteresuotųjų 
asmenų ir organizacijų nuomonę 
apie šios misijos idėjas bei turinį, 
pasikeitė įžvalgomis ir patirtimi, 
aptarė onkologinių ligų profi-
laktikos, diagnostikos ir gydy-
mo situaciją Lietuvoje. Lietuvos 
onkologai ir pacientų organizaci-
jos, Vyriausybės atstovai, Lietuvos 
atstovai EP ir tarptautinėse orga-
nizacijose Europos Komisijai 
pateiks savo pasiūlymus.

Kazimieras Valius 
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Sveikatos apsaugos ministe-
rija patvirtino rekomendacijas, 
kurios padės gydytojams atsa-
kingiau skirti raminamuosius 
ir migdomuosius vaistus, vadi-
namuosius benzodiazepinus, 
taip pat palaipsniui mažinti 
šių ir panašiai veikiančių vaistų 
vartojimą. Taip norima sumažinti 
pacientų priklausomybę nuo cen-
trinę nervų sistemą slopinančių 
preparatų.

Per kelis dešimtmečius benzo-
diazepinų vartojimas Lietuvoje 
išaugo tiek, kad šiandien 2 3 kar-
tus lenkia kitas Šiaurės Europos 
regiono šalis. Be to, vidutinė šių 
vaistų vartojimo trukmė Lietuvoje 

siekia daugiau nei 7 metus (86 
mėnesius), nors mokslininkai 
rekomenduoja juos skirti  tik 
trumpalaikiam gydymui.

Sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos pasirašytas 
įsakymas nustato tokių vaistų 
skyrimo principus ir tvarką, taip 
pat maksimalią rekomenduojamą 
gydymo trukmę – 12 savaičių (arba 
3 mėnesius). Staigus raminamųjų 
vaistų atsisakymas gali pakenkti 
pacientui, todėl dokumente patei-
kiamos laipsniško nutraukimo 
taisyklės, pakeitimo kitais vaistais 
tvarka, atvejai, kada nerekomen-
duojama mažinti arba nutraukti 
benzodiazepinų vartojimo.

Siekiama mažinti pacientų 
 priklausomybę nuo raminamųjų vaistų

Ministro įsakymas apibrėžia 
pacientų grupes, kurioms benzo-
diazepinus skirti pirmą kartą nere-
komenduojama, taip pat pacientų 
grupes, kurioms derėtų mažinti 
ar nutraukti ilgalaikį vartojimą, 
bei grupes, kurioms galima tęsti 
gydymą šiais vaistais ilgesnį laiką. 
Tačiau visais atvejais bus skatina-
ma siekti sumažinti ar nutraukti 
benzodiazepinų vartojimą.

Metodinės rekomendacijos 
skirtos šeimos gydytojams ir 
gydytojams specialistams (išsky- 
rus gydytojus psichiatrus). At- 
kreiptinas dėmesys, kad metodi-
nės rekomendacijos yra rekomen-
dacinio pobūdžio dokumentas, 

kurio įgyvendinimas turi būti 
grįstas paciento sutikimu bei 
bendradarbiavimu su pacien-
tu, siekiant racionaliai vartoti 
raminamuosius ir migdomuosius 
vaistus. 

Siekiant sklandžiai įgyvendinti 
šias rekomendacijas, bus organi-
zuojami šeimos gydytojų moky-
mai bei pacientų ir visuomenės 
švietimas.

Šis ministro įsakymas yra vie-
na iš kompleksinių priemonių, 
skatinančių racionalų vaistų var-
tojimą. 

Su ministro įsakymu ir reko-
mendacijomis galite susipažin-
ti čia.

Va l s t y b i n ė s  a k r e d i t av i -
mo sveikatos priežiūros vei-
klai tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – 
Akreditavimo tarnyba) dar-
buotojai susitiko su Lietuvos 
bioetikos komiteto atstovais 
aptarti efektyvesnio bendra-
darbiavimo galimybių, siekiant 
tobulinti veiklą pacientų ar jų 
atstovų skundų nagrinėjimo 
srityje.

Akreditavimo tarnyba, vykdy-
dama pacientų teisių priežiūrą 

Mažinama administracinė našta  
skundų nagrinėjimo srityje

ir asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės kontrolę, 
nagrinėja skundus, kurie dažnai 
būna adresuoti keliems viešojo 
administravimo subjektams ar 
priklausantys kelių institucijų, 
tarp jų ir Lietuvos bioetikos komi-
teto, kompetencijai. Siekdama 
tobulinti pacientų ar jų atstovų 
skundų nagrinėjimą ir bendra-
darbiavimą su kitomis įstaigomis, 
Akreditavimo tarnyba organizavo 
susitikimą su Lietuvos bioetikos 
komiteto atstovais. Šis susitikimas 

buvo planuotas pavasarį, tačiau, 
šalyje paskelbus karantiną dėl 
COVID-19 pandemijos, renginys 
buvo atidėtas vasarai.

Susitikime buvo sutarta dėl 
priemonių, padėsiančių mažinti 
skundų pareiškėjams administra-
vimo naštą, atsisakant perteklinių 
procesų bei veiksmų, koordinuo-
jant dviejų institucijų veiksmus, 
operatyviai keičiantis reikiama 
informacija. Be to, apsikeista nuo-
monėmis dėl tolesnės pacientų 
teisių priežiūros gerinimo.

„Esame įsitikinę, kad tarpins-
titucinis bendradarbiavimas gali 
būti pigi ir efektyvi priemonė 
daugeliui problemų spręsti. Tai 
ne kartą esame išbandę savo 
veikloje. Akreditavimo tarnybos ir 
Lietuvos bioetikos atstovų susiti-
kimo rezultatas – bus trumpesnis 
ir tobulesnis skundų nagrinėjimo 
procesas, kai tyrime dalyvauja 
kelios institucijos“, − įsitikinusi 
Akreditavimo tarnybos direktorė 
Nora Ribokienė.

VASPVT informacija

Mes – lėlės, o dangus – žaidėjas tvarkdarys. 
Ir tai gryna tiesa, kas ginčytis išdrįs? 
Kai ant būties lentos akimirką pažaisim, 
Mus vėl tamsion dėžėn sumes ir uždarys. 
(O m a r a s  C h a j a m a s )

Joninių išvakarėse staiga netekome kolegės, šeimos 
gydytojos, J. Dirmeikienės šeimos klinikos vadovės.

Jūratė Pliaugaitė-Dirmeikienė gimė 1959 m. sausio 
8 d. Jiezne.  

1977 m., baigusi Kauno J. Aleksonio vidurinę moky-
klą, įstojo į Kauno medicinos institutą ir 1983 m. jį 
baigė – įgijo vidaus ligų gydytojos specialybę.

Baigus mokslus, pirmoji darbo vieta buvo Drus- 
kininkų kurorto poliklinika, vėliau kelis dešimtmečius 
dirbo Kalniečių poliklinikoje, Kaune.

2001 m. įkūrė J. Dirmeikienės šeimos kliniką, kuriai vadovavo iki 
mirties. Jūratė Dirmeikienė ne tik puikiai atliko vadovės pareigas, bet 

ir pati domėjosi visomis medicinos sritimis ir naujo-
vėmis, buvo įžvalgi diagnostė, mokėjo atidžiai išklau-
syti ir paguosti pacientus, todėl buvo jų labai myli-
ma. Kaip vadovė mokėjo išlaikyti darną kolektyve, 
todėl kolegų buvo labai gerbiama. J.  Dirmeikienės 
šeimos klinikai pagal darbo rezultatus – profilaktinį 
darbą, ankstyvą lėtinių ligų diagnostiką ir sekimą, 
nepriekaištingą dokumentacijos tvarkymą  – buvo 
skirta pirma vieta tarp Kauno šeimos klinikų.

Laisvalaikiu gydytoja Jūratė labai domėjosi menu, 
daug skaitė grožinės literatūros, buvo dažna teatrų, 
koncertų lankytoja.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės dukrai 
ir sūnui.

Šviesus gydytojos Jūratės Pliaugaitės-Dirmeikienės 
atminimas ilgai išliks pacientų, kolegų ir visų ją 

pažinojusių širdyse.
 Bendradarbiai

P r o  M e M o r i a

Jūratė Pliaugaitė-DirMeikienė
1959 01 08 – 2020 06 23
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