
Santaros klinikų medikai dalijosi patirtimi laparoskopinėje chirurgijoje projekto 

„Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei 

gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose“ baigiamajame renginyje 

"PAŽANGI LAPAROSKOPINĖ CHIRURGIJA – EFEKTYVESNIAM VĖŽIO GYDYMUI"    

   

2021 m. lapkričio 15 d. įvyko baigiamasis projekto „Socialinės atskirties mažinimas ir vėžiu 

sergančių pacientų gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose“ renginys. 

Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santaros klinikų ir Gardino universitetinės ligoninės atstovai 

organizavo nuotolinį renginį, kurio tikslas – pristatyti laparoskopinės chirurgijos galimybes 

užtikrinant efektyvesnį vėžio gydymą. Renginio tikslinė auditorija – gydytojai ir medicinos 

personalas iš Santaros klinikų, Lietuvos ir Gardino ligoninių bei poliklinikų, medicinos studentai, 

pacientų organizacijų atstovai. 

Baigiamajame projekto renginyje sveikinamąjį žodį tarė ir programą atidarė Santaros klinikų 

generalinis direktorius bei Gardino universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas. Jungtinio 

techninio sekretoriato atstovas dar kartą pabrėžė dvišalio bendradarbiavimo svarbą ir naudą. 

Projekto vadovė Santaros klinikose pristatė ir apžvelgė įvykusio projekto rezultatus, Gardino 

ligoninės onko-urologijos skyriaus vedėjas pasidalino laparoskopinės onkochirurgijos pažanga 

Gardino regione, kuri buvo pasiekta įgyvendinto projekto dėka. 

 

Renginio metu Santaros klinikų abdominalinės chirurgijos gydytojai prof. Tomas Poškus ir dr. 

Donatas Danys atkreipė dėmesį į onkologinės chirurgijos centralizavimo svarbą bei pasidalino 

patirtimis atliekant laparoskopines storosios ir tiesiosios žarnos vėžio operacijas. Gydytojai 

urologai doc. Arūnas Želvys, dr. Arnas Bakavičius ir dr. Albertas Čekauskas pasidalino žiniomis 

apie laparoskopinės chirurgijos taikymą prostatos vėžio, inkstų vėžio gydyme, apžvelgė 

retrogradinę ureteropieloskopiją, skirtą viršutinių šlapimo takų urotelio karcinomos gydymui. 

Santaros klinikų gydytojai akušeriai-ginekologai doc. dr. Vilius Rudaitis ir Linas Andreika renginio 

dalyviams skaitė pranešimus apie sarginio limfmazgio paieškos atlikimo techniką, naudojant 

minimaliai invazyvius metodus bei kiaušidžių piktybinius navikus ir galimybes jų gydymui taikyti 

mažai invazyvią chirurgiją.  

 

Belieka viltis, kad baigiamojo renginio metu kelis kartu nuskambėjusi frazė „pasibaigęs projektas 

– nereiškia pasibaigusios partnerystės“ išsipildys ir praktikoje. 

   

Renginys organizuojamas pagal projektą „Socialinės atskirties mažinimas ir vėžiu sergančių 

pacientų gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose“ Nr. ENI-LLB-1-029, 

finansuojamą pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.  

  
 

 



Renginio programa  

 

2021 m. lapkričio 15 d. baigiamasis renginys „Pažangi laparoskopinė chirurgija – 

efektyvesniam vėžio gydymui“ (programa) (program) 

  

 

 

Renginio įrašai:  

2021 m. lapkričio 15 d. baigiamasis renginys „Pažangi laparoskopinė chirurgija – 

efektyvesniam vėžio gydymui“ (video lietuvių kalba) 

 

 2021 m. lapkričio 15 d. baigiamasis renginys „Pažangi laparoskopinė chirurgija – 

efektyvesniam vėžio gydymui“ (video rusų kalba) 
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