Gegužės 28-oji – Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo
diena
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokslų akademijos Motinos ir vaiko
komisija bei Lietuvos akušerių-ginekologų draugija pirmą kartą Lietuvoje kviečia paminėti Tarptautinę moterų sveikatos
gerinimo dieną ir atkreipti dėmesį į Lietuvos moterų sveikatą. Gegužės 24 d. 13.00-15.30 val. Lietuvos mokslų akademijoje
(Gedimino pr. 3, Vilniuje) moterų sveikatos specialistai susiburs į apskritojo stalo diskusiją „Infekcinių ligų grėsmės
moterų sveikatai“.
Diskusija bus transliuojama internetu Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje (www.lma.lt TIESIOGINĖ
TRANSLIACIJA). Ją tiesiogiai bus galima stebėti ir Lietuvos viešosiose bibliotekose. Tikimasi, kad padedant „Bibliotekos
pažangai“ projektui prie diskusijos prisidės 800 bibliotekų.
„Eurostat“ atlikta apklausa rodo, kad net penktadalis (20,3 proc.) Lietuvos moterų mano esančios blogos arba labai
blogos sveikatos. Tyrimo duomenimis, tai vienas aukščiausių rodiklių Europos Sąjungoje (ES). Jis nedaug atsilieka nuo
Portugalijos, kurios moterys jaučiasi blogiausiai visoje ES (23 proc.).
Vienas svarbių moterų sveikatą sąlygojančių veiksnių – infekcinės ligos, kurios lemia tiek bendrą moterų sveikatos
būklę, tiek reprodukcinę sveikatą. Todėl kviečiame diskutuoti šiomis temomis:
•
•

•
•
•

Švietimas ir diagnostika. Moterų gyvenimo būdo, rūpinimosi savo sveikata kultūros, imuniteto stiprinimo,
švietimo ligų prevencijos ir ankstyvos infekcijų diagnostikos problema. Šeimos gydytojo galimybės ir pareigos.
Gimdos kaklelio vėžio profilaktika. Visuomenei trūksta žinių apie žmogaus papilomos virusus, kurie gali sukelti
gimdos kaklelio vėžį. Sieksime priminti apie nacionalinę gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programą ir jos
tikslus.
Lytiškai plintančios infekcijos (LPI). LPI dažnai nediagnozuojamos, nes nepasireiškia jokių infekcijos
simptomų, todėl moterys nesikreipia į medikus. Tai neretai tampa nevaisingumo priežastimi.
Nėščiųjų infekcijos ir tyrimai dėl užkrečiamųjų ligų. Infekcinių ligų grėsmės nėščiųjų ir kūdikių sveikatai.
Motinų požiūris į skiepus. Kodėl mažėja skiepų ir kuo tai gresia?

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nora Ribokienė, Audrius Klišonis, Sveikatos apsaugos viceministrai;
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai;
Radvilė Morkūnaitė, Europos parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto tikroji narė;
Sigita Bagdonienė, Europos gimdos kaklelio vėžio asociacijos atstovė;
Dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, M.Romerio universiteto docentas;
Prof. habil. dr. Vytautas Basys, Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus
pirmininkas;
Prof. dr. Rūta Nadišauskienė, Sveikatos mokslų universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė;
Prof. dr. Daiva Vaitkienė, Lietuvos akušerių-ginekologų draugijos prezidentė;
Prof. dr. Arvydas Laurinavičius, Valstybinio patologijos centro direktorius;
Dr. Sonata Varvuolytė, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos prezidentė.

