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D6l Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ketinimo leisti Lietuvos sveikatos
mokslq universiteto ligoninei Kauno klinikoms pradeti kamieniniq kraujodaros lqsteliq transplantacijas
2OL4 gruodiio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministre spaudos konferencijos
metu praneSe ketinanti pasira5yti jsakymq, leidiiantj Lietuvos sveikatos mokslq universiteto ligonineje
Kauno kli nikose pradeti kamieni ni q kra ujoda ros lqsteli q transpla ntacijas.

Onkohematologiniq ligoniq bendrija ,,Kraujas" (toliau - OHLB Kraujas), atstovaujanti sergandirjq
piktybinemis kraujo ligomis interesus musq Salyje jau 15 metq, noretq iSsakyti savo nuomonq del 5iq
ketinimq ir galimq tokiq sprendimq pasekmiq bei iSreikSti susirilpinimq del galimq gresmiq kraujo veZiu
serga ntiems pacientams.

Kaulq diulpq transplantacija yra gyvybes gelbstintis gydymas, taikomas piktybinemis kraujo
ligomis sergantiems pacientams, kuriems nepadeda kiti gydymo b0dai arba jie yra neefektyv0s. Lietuvoje
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sud6tingos procedIros atliekamos Vilniaus universiteto ligonines SantariSkiq klinikq
Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre jau 15 metq. Siuo metu atliktq transplantacijq
skaidius arteja prie 1500. Kiekvienais metais tokiq procedrirq prireikia maidaug dviem Simtams
Sios

pacientq. Dabar pagal atliekamq kraujodaros kamieniniq lqsteliq transplantacijq skaidiq Vilniuje esantis
centras yra vienas pajegiausiq bei geriausiq rezultatq pasiekiantis visoje Europoje ir didZiausias Baltijos

Morrow Tronsplontation publikuoto tyrimo duomenimis 2OI2 m. Lietuvoje
atliekamq autologiniq transplantacijq skaidius milijonui gyventojq yra toks pat kaip Vokietijoje,
Pranc[zijoje, ltalijoje, Svedijoje, Suomijoje ir lenkia Norvegijq, lspanijq, Didiiq1q Britanijq bei Vidurio ir
Rytq Europos 5alis. Transplantacijq skaidius bei jq rezultatai akivaizdiiai parodo, kad atliekamq
transplantacijq skaidius yra Salies medicinines ir technologines paZangos indikatorius, liudijantis ir apie
5ios sveikatos apsaugos srities patikimumq, Tq pavyko pasiekti tik todel, kad, esant palankioms
transplantacijq vystymo sqlygoms, aukitai gydytojui profesinei kompetencijai bei adekvadiam
finansavimui, buvo iSpletota konsoliduota suaugusiqlq ir vaikq transplantacijq infrastrukt[ra SantariSkiq
klinikose, sukurtas Lietuvos kaulq diulpq donorq registras, suformuota teigiama visuomenes nuomone
Safyse. Zurnale Bone
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apie kaulq diulpq transplantacijas.
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Suprantamas Kauno klinikq siekimas jdiegti kamieniniq kraujodaros lqsteliq persodinimo
procedilras. Kauno klinikos yra paZangos ir naujoviq nuolat siekianti gydymo jstaiga, derinanti pagalbq
ligoniams ir mokslinq veiklq. Todel i5 dalies 5ie ketinimai yra pagrjsti, tadiau nerimq kelia etiniai aspektai.

Ar tikrai medikq ambicijos 5i kartq nesikerta su pacientq interesais? Manome, kad dabar

visiSkai

netikslinga pradeti Sias suddtingas procedIras Kauno klinikose.
Pirmiausia ddl to, kad jokio realaus poreikio Lietuvoje steigti antrq kaulq diulpq transplantacijos

centrE ndra. Absoliudiai visi pacientai, kuriems reikalingas minetas gydymas, yra transplantuojami
SantariSkiq klinikose be jokiq kli0diq ir delsimo. 5iame centre transplantuojami ir pacientai i5 uisienio
valstybiq (Latvijos, Rusijos, Kazachstano). Sis centras turi didZiulj potencialq ir idirbi plestis, diegti naujas
technologijas, atlikti kaulq diulpq transplantacijas ne tik kraujo veZiu, bet ir kitomis piktybinemis ligomis
sergantiems pacientams. Kauno medikai ketina nuo nulio pradeti Sias sudetingas procedilras, t. y. i5
naujo nueiti komplikuotq ir galimai pacientq mirtimis nus6tq keliq. Tiesa ta, kad kiekvienos medicinos
inovacijos jdiegimas yra itin suddtingas, o pradZia visada bilna komplikuota, tadiau Siuo atveju apie
inovacijas kalbeti netenka - Kauno klinikos tiesiog ketina atliktitas padias procedUras, kurios atliekamos
Vilniuje. Mums nesuprantama, kam reikia kopijuoti jau esamo paj6gaus ir iSpletoto centro veiklq,
rizikuoti imoniq saugumu ir gyvybemis vien tam, kad bltq patenkintos Kauno klinikq ambicijos.
Medicinos paslaugq pl6tra, musq nuomone, turetq bDti vykdoma visq pirma atsiZvelgiant I realius
pacientq poreikius, o kitokie argumentai tera antrines svarbos.
Kiekvienas kraujo veiiu sergantis pacientas tikisi, kad bus gydomas didZiausiq

patirtjir geriausius

rezultatus pasiekusiq medikq. Mes nenorime patiketi savo gyvybes pirmuosius Zingsnius iengiantiems
kaulq diulpq transplantacijq mokiniams, kai uZ L00 km yra 15 metq sekmingai veikiantis transplantacijq
centras, kuriame atliktq transplantacijq rezultatais abejoti netenka. Ligoniams ndra sudetinga pasiekti
sostinq, Tuo labiau, kad tokiq pacientq ndra daug.
Ypad dideli nerimq kelia Kauno medikq ketinimas atlikti kaulq diulpq transplantacijas ir vaikams.

Tai nepaprastaijautri tema, nes pasiekti gerq rezultatq Sioje srityje itin sunku. Vadovaujantis pasauline
praktika, vaikq transplantacijos centras turdtq bitivienas visoms trims Baltijos Salims. Santariskiq klinikq
Vaikq onkohematologijos centre tokios transplantacijos Lietuvos
2002-qjq metq.

ir Latvijos pacientams atliekamos nuo

Kauno klinikq medikai per metus ketina atlikti apie dvide5imt transplantacijr.l, t. y. de5imt kartq
maZiau negu 5iuo metu atlieka SantariSkiq hematologai. Akivaizdu, kad turddami nedideli pacientq
skaidiq Kauno medikai negalds artimiausiu metu pasiekti pakankamai gerq transplantacijq rezultatq. Kaip

rodo pasauline praktika, sekmingiausiai dirba tie centrai, kuriuose transplantuojamq pacientq srautas
yra didelis. Todel iSkyla realus pavojus, kad ne visi pacientai gaus aukidiausio lygio paslaugas, o tai gali
sukelti papildomq gresmiq jq gyvybei, Kyla nat0ralus klausimas, ar Kauno klinikq medikai ketina
informuotisavob[simuosiuspacientus,kadLietuvojejieturidviga|imybeskau|qdiu|pqtransp|antacijai
atlikti? Ar pacientams bus sudarytos sqlygos apsisprqsti, kam patiketi savo gyvybq? Ar bus suteikta visa
informacija? Vargu. Nesant b0tinybei amoralu rizikuoti Zmoniq sveikata ir saugumu. Baiminames, kad
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sergantieji gali patirti psichologini spaudimE, jiems gali b0ti pateikiama nepilna informacija apie
galimybes atlikti kaulq diulpq transplantacijq mUsq Salyje.
Siandien daugelio onkologiniq ligq gydymo rezultatai Lietuvoje dar smarkiai atsilieka nuo kitq
Europos Sqjungos valstybiq rezultatq. Tr[kstant leSq ir del sveikatos politikos vangumo tebera daug
kliUdiq naujq paiangiq ir gyvybi5kai b0tinq technologijq atejimui i musq 5ali, Todel labai keista, kad

Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos investicijos nera nukreipiamas ten, kur d6l leSq
tr0kumo nepavyksta pagerinti prastq rezultatq, o atiduodamos perteklinio antrojo kaulq diulpq
transplantacijos centro jk0rimui, kuris del objektyviq prieZasdiq (nepatyrusio personalo, transplantacijq
technologijq neiSmanymo, praktikos nebuvimo), tikdtina, nepagerins pacientq, sergandiq piktybinemis

kraujo ligomis, gydymo kokybes ir iSgyvenamumo rezultatq. Manome, kad bandymus jsisavinti
technologijas, kai bandymq objektas yra Zmogus, galima pateisinti tik tuomet, kai jdiegiamos
technologijos yra naujos visos Salies mastu ir i5 esmds atveria naujas galimybes gydyti pacientus bei
siekti medicinos mokslo paZangos. Taip atsitiko prieS 15 metq, kai Santari5kiq klinikose buvo praddtos
pirmosios kamieni niq kraujoda ros lqsteliq transpla ntacijos.

Tikim6s, kad kraujo veZiu sergandiq pacientq likimais nebus manipuliuojama, o gydymo
rezultatai ir toliau gerds d6l aukStos medicinos paslaugq kokybes ir medikq kompetencijos bei
iSmintingai paskirstytq investicijq. Svarbus mUsq Salies sveikatos politikos sprendimai turetq b0ti
vykdomi visq pirma atsiZvelgus i pacientq poreikius bei jq nuomonq. Tik atvirai diskutuodami ir pateikq
realius faktus, aptarq gydymo jstaigq pasiektus rezultatus, girdedami vieni kitus galime siekti
maksimalaus medicinos paslaugq saugumo, prieinamumo beigeriausiq rezultatq.
OHLB ,,Kraujas" kraujo veiiu sergandiq Lietuvos Zmoniq vardu praSome stabdyti LR sveikatos
apsaugos ministrds sprendimq leisti Kauno klinikoms atlikti kraujodaros kamieniniq lqsteliq
transplantacijas kaip skubotq ir nepagristq bei prieStaraujantj pacientq interesams bei, vadovaujantis
visq pirma pacientq interesais, jpareigoti Sveikatos apsaugos ministrq pakviesti transplantacijq
specialistus bei OHLB ,,Kraujas" atstovus aptarti kraujodaros kamieniniq lqsteliq transplantacijq Lietuvoje

pletoji mo keli us bei perspektyvas,
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