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Konferencija
Svarbiausi infekcinių ligų imunologiniai aspektai

Konferencijos prezidiumas (iš kairės į dešinę): LMA prezidentas akademikas Valdemaras Razumas, LR Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė Nora Ribokienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius doc. dr. Saulius Čaplinskas, europarlamentarė Radvilė
Morkūnaitė, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas ir LID prezidentas prof. Vytas Antanas Tamošiūnas

Įgyvendinant 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros programos
3-iojo prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VPI-3.1-ŠMM-05-K
priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“
Lietuvos imunologų draugijos (LID) projektą „Mokslininkų kompetencijos plėtra stiprinant Lietuvos mokslo konkurencingumą“ 2010 m
rugsėjo 16–17 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko tarptautinė
mokslinė-praktinė konferencija „Imunitetas ir imunitetu pagrįstos
priemonės visuomenės sveikatai svarbioms infekcijoms valdyti“.
Išplėstinės tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, kurioje dalyvavo per tris šimtus dalyvių, organizacinį komitetą sudarė:
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Visuomenės sveikatos institutas, Lietuvos Respublikos
Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Sveikatos apsaugos ministerija ir
Lietuvos mokslų akademija.
Konferenciją atidarė ir dalyvius pasveikino LR Seimo Sveikatos
reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas, Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė Nora Ribokienė, LMA prezidentas
akademikas Valdemaras Razumas, LID prezidentas prof. Vytas An
tanas Tamošiūnas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius
doc. dr. Saulius Čaplinskas. Konferencijoje buvo nagrinėjamos ne
tik Lietuvos, Europos Sąjungos bet ir viso pasaulio žmonėms didelę
grėsmę keliančios įvairios infekcinės ligos: gripas, ŽIV, tuberkuliozė,
hospitalinės infekcijos ir kt.
Pranešimus skaitė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro,
Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) atstovai, mokslininkai iš
Rusijos, Latvijos, Olandijos, Vokietijos, Prancūzijos, Užkrečiamųjų
ligų ir AIDS centro, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų,
Kauno medicinos universiteto klinikų, Respublikinės tuberkuliozės ir
infekcinių ligų universitetinės ligoninės Higienos instituto žymiausi
specialistai, Valstybinės ligonių kasos, kitų gydymo įstaigų vadovai.
Sveikatos problemas Europos Parlamento dienotvarkėje aptarė
europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė. PSO Europos regioninio biuro patarėjas tuberkuliozės valdymo klausimais dr. Richardas Zaleskis
(Danija) skaitė pranešimą apie tuberkuliozės Europos regione problemas, iššūkius ir jų sprendimus. Šeimos gydytojo vaidmenį kontroliuo-

jant tuberkuliozę Lietuvoje nagrinėjo Lietuvos pulmonologų draugijos
pirmininkas, VU Pulmonologijos klinikos doc. dr. Rolandas Zablockis,
„Rotary“ klubo pagalbą Lietuvos tuberkuliozės programai aptarė šio
klubo komiteto pirmininkas dr. Juozas Šarkus.
ŽIV infekcijos molekulinės epidemiologijos aspektus, organizmo
imuninės apsaugos – ŽIV vakcinos kūrimo – problemas, taip pat ŽIV
užsikrėtimo, platinimo bei prevencijos klausimus nagrinėjo prof. Vla
dimiras Lukashovas (Olandija), dr. Saladinas Osmanovas (PSO, Švei
carija), dr. Don C. Des Jarlais (JAV), prof. Andrejus Kozlovas (Rusija),
dr. Christophas Hintzenas (Vokietija), Inga Kelbauskienė (Lietuva),
doc. dr. Maria Issaguliants (Švedija, Rusija), dr. Elena Cyganova (Rusija).
Apie organizmo imuninę apsaugą, imunotechnologines naujoves, vakcinacijos poveikį organizmo imuninei sistemai kalbėjo
prof. Vytas Antanas Tamošiūnas ir prof. Vytautas Usonis.
Hospitalinių infekcijų klausimus aptarė Jolanta Griškevičienė
(Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras), dr. Lionel Pineau
(Prancūzija), dr. Jolanta Miciulevičienė (Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Klinikinių tyrimų poskyris) ir kt. Apie 2009–2010 m. pandeminio gripo iššūkius, eigą, patirtį ir rekomendacijas ateinantiems
gripo protrūkiams, taip pat imunoprofilaktikos priemones kalbėjo
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, M. Romerio universiteto doc. dr. Saulius Čaplinskas, doc. dr. Vytautas Kasiulevičius (VU
ligoninės Santariškių klinikų Šeimos medicinos centro direktorius),
doc. dr. Ligita Jančionienė (VU Infekcinių ligų, dermatologijos ir mikrobiologijos klinika), Juris Donscu (Latvija) ir kt.
Po ilgų ir išsamių diskusijų, konferencijos išvadų bei jų aptarimo buvo priimta tarptautinės mokslinės–praktinės konferencijos
„Imunitetas ir imunitetu pagrįstos priemonės visuomenės sveikatai svarbioms infekcijoms valdyti“ rekomendacija dėl visuomenės
sveikatai svarbių infekcijų (tuberkuliozės, gripo, ŽIV, hospitalinės)
diagnostikos, prevencijos bei gydymo priemonių.
dr. Adas d a r i n s k a s
Lietuvos imunologų draugija

