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LSTS įkurta 1995 metais grupės iniciatyvių onkologų radioterapeutų ir medicinos fizikų,
tuo metu dirbusių Lietuvos onkologijos centre bei Kauno medicinos universiteto Onkologijos klinikoje.
LSTS Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje įregistruota 1995 m. kovo 31 d.
LSTS nuo įkūrimo vienija apie 70 narių, dirbančių ir turinčių diplomuotą kvalifikaciją/mokslinį laipsnį
radiobiologijos, medicininės fizikos ir spindulinės terapijos srityse.
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•
•
•

Vidutinis aukštųjų energijų ST aparatų skaičius 1 mln.
gyventojų

Vidutinis gydytų pacientų skaičius 1 aukštųjų energijų
ST aparatui

Šaltiniai:
1. Grau C, Defourney N, Malicki J, Dunscombe P, et al. Radiotherapy equipment and departments in the European countries: Final results from the ESTRO-HERO survey. Radiotherapy and Oncology 112 (2014) 155–164. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.radonc.2014.08.034.
2. Lievens Y, Defourny N, Coffey M, et al. Radiotherapy staffing in the European countries: Final results from the ESTRO-HERO survey. Radiotherapy and Oncology 112 (2014) 178–186. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.radonc.
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Lietuvoje ST paslaugos teikiamos centralizuotai, t.y. dideliuose
ST centruose, kur yra sutelkta visa reikalinga bazinė įranga bei
multisdisciplininė specialistų komanda.
ST centrų kiekis šalyje yra pakankamas, papildomų centrų kūrimas
ekonominiu atžvilgiu būtų perteklinis ir nuostolingas.
Per pastaruosius 20 m. Lietuvos ST paslaugų kokybė žymiai
pagerėjo, tačiau trūksta pažangių technologijų.

LSTS tikslas –
Siekti spindulinės terapijos, radiobiologijos, medicinos fizikos, mokslo bei mokymo, mokslo pasiekimų įdiegimo į klinikinę praktiką pažangos.
Tikslas įgyvendinamas koordinuojant sąjungos narių organizacinę, informacinę, kvalifikacijos kėlimo, metodologinę ir kitą mokslinę-praktinę veiklą.
LSTS misija –
Aktyvus dalyvavimas organizuojant Lietuvos onkologų radioterapeutų, onkologų chemoterapeutų, radiologų bei medicinos fizikų, dirbančių onkologijos srityje kvalifikacinius renginius (kursus, stažuotes, paskaitas, mokslines-praktines konferencijas, seminarus), rengiant pranešimus, publikacijas mokslo žurnaluose
ir leidiniuose, nagrinėjant įrodymais pagrįstų įvairių lokalizacijų piktybinių navikų diagnostikos ir gydymo
metodikas.
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LSTS veikla –
1. Pasiūlymų rengimas ir teikimas Sveikatos apsaugos ministerijai pagrindiniais spindulinės terapijos tobulinimo bei racionalaus aparatūros panaudojimo klausimais Lietuvoje.
2. Sveikatos specialistų bendradarbiavimo skatinimas, organizuojant renginius, bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos, Europos ir pasaulio organizacijomis bei specialistais, visuomene ir pacientų draugijomis.
3. Narių stažuočių organizavimas Lietuvos ir užsienio mokslo ir mokymo
centruose.
4. Spindulinės terapijos specialistų kvalifikacijos kėlimo organizavimas įgyvendinant tematinio tinklo organizacijų konferencijų ciklus.
5. Aktyvus dalyvavimas mokslinėje veikloje, įgyvendinant mokslo programas, atliekant mokslinius tyrimus, kuriais siekiama padidinti spindulinio gydymo efektyvumą įvairių lokalizacijų vėžiui ir kitiems susirgimams gydyti.
6. Visuomeninė veikla Lietuvos apskrityse.
7. Viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas, rengimas ir sklaida.
8. Informacinio portalo, skirto draugijų/asociacijų nariams, specialistams ir visuomenei,
kūrimas ir jo turinio informacinis palaikymas.
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VALDYMAS
LSTS aukščiausias valdymo organas, kuriame dalyvauja visi asociacijos sąjungos nariai, yra Visuotinis narių
suvažiavimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
Tarp Visuotinių narių suvažiavimų sąjungai vadovauja Taryba susidedanti iš 7 narių, renkamų trejiems metams.
Taryba iš savo narių išrenka Tarybos pirmininką. Taryba renkasi ne rečiau negu vieną kartą per šešis mėnesius.
Sąjungos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Prezidentas, kurį trejiems metams skiria Taryba.
Sąjungoje lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo Revizijos komisija. Revizijos komisiją trejiems metams iš 3 narių renka Visuotinis narių suvažiavimas. Ši komisija tikrina Sąjungos finansinę veiklą bei dokumentus ir savo išvadas
pateikia Visuotiniam narių suvažiavimui.
LSTS NUO ĮKŪRIMO VADOVAVO:
1995-1997 m. medicinos fizikas - klinikinis radiobiologas dr. V. Atkočius
1997-1999 m. onkologas radioterapeutas prof. K. P. Valuckas
1999-2001 m. medicinos fizikas - klinikinis radiobiologas dr. V. Atkočius
2001-2003 m. onkologas radioterapeutas dr. E. Janulionis
2003-2005 m. onkologas radioterapeutas dr. D. Norkus
2005-2008 m. onkologas radioterapeutas dr. E. Aleknavičius
2008-2015 m. onkologas radioterapeutas dr. E. Janulionis
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Onkologo radioterapeuto darbo krūvis
(pacientų sk./metus)

Med.fiziko+dozimetristo darbo krūvis
(pacientų sk./metus)

Šaltiniai:
1. Grau C, Defourney N, Malicki J, Dunscombe P, et al. Radiotherapy equipment and departments in the European countries: Final results from the ESTRO-HERO survey. Radiotherapy and Oncology 112 (2014) 155–164. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.radonc.2014.08.034.
2. Lievens Y, Defourny N, Coffey M, et al. Radiotherapy staffing in the European countries: Final results from the ESTRO-HERO survey. Radiotherapy and Oncology 112 (2014) 178–186. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.radonc.
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LSTS Prezidentas Dr. Ernestas Janulionis
Kadencijos: 2001-2003 m. ir 2008-2015 m.

Nuo pirmojo Lietuvos onkologų radioterapeutų susitikimo,
kuris įgyvendino iniciatyvą įkurti Lietuvos Spindulinės Terapijos
Sąjungą praėjo 20 metų.
Jau 20 metų įgyvendinamos mokslinės praktinės veiklos, tradicija tapę spindulinės terapijos specialistų susitikimai, kurie suteikia
puikią progą aptarti aktualius sveikatos priežiūros klausimus, spręsti
spindulinės terapijos problemas, užmegzti naujus kontaktus, pasidalinti iniciatyvomis, inovatyviomis idėjomis ir sprendimais.
Sąjungos kasdieninė veikla tai spindulinės terapijos klinikiniai, moksliniai tyrimai, tendencijų apžvalga, geriausių praktikų, inovacijų diegimas
ir jų įtaka pacientų sveikatai, gerovei, mokslo ir klinikinių galimybių plėtrai.
Dvidešimtmetis -tai laikotarpis kai gali apžvelgti, palyginti, numatyti reikšmingus
pokyčius spindulinės terapijos moksle ir praktikoje, kuriuos įtakoja sparčiai žengiančios pirmyn naujosios gydymo technologijos, stiprėjanti specialistų ir visuomenės bendradarbiavimo svarba, pasikeitimas patirtimi ir naujausiomis gydymo
ir mokslinės veiklos naujovėmis.
Tikiu, kad 20-io įdirbis skatins perspektyvoje Lietuvos Spindulinės Terapijos Sąjungą išlikti erdve idėjoms, mokslinėms mintims, patirties sklaidai, pažinčiai su garsiausiais ir aktyviausiais savo srityse mokslininkais ir klinicistais, kad
bus platforma drąsioms ir kūrybiškoms mokslinių žinių interpretacijoms ir neįprastiems jų pritaikymo būdams.
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LSTS prezidentas Dr. Eduardas Aleknavičius
Kadencija 2005-2008 m.

Nuo pat spindulinės terapijos, kaip disciplinos, atsiradimo prieš 100 metų kūrėsi pirmosios radioterapeutų
draugijos, kurios vienijo visų medicinos specialistų ir mokslininkų, dirbančių spindulinės terapijos srityje, pastangas
gerinti onkologinių ligonių spindulinio gydymo rezultatus, tobulinti gydymo metodikas. Sąjungos nariai aktyviai
dalyvavo diegiant naujausius mokslo pasiekimus į klinikinę praktiką.
Man teko garbė dalyvauti kuriant Lietuvos Spindulinės Terapijos Sąjungą (LSTS) ir vieną kadenciją vadovauti
jos veiklai. Šiemet, kai Lietuvos Spindulinės Terapijos Sąjunga švenčia 20 metų jubiliejų, galime pasakyti, kad
nuveikta nemažai, galima pasidžiaugti, kad Sąjunga sutvirtėjo, išsiplėtė, į jos veiklą įsijungė nauja jaunų specialistų
karta.
Noriu palinkėti visų ateinančių kartų onkologams radioterapeutams plėtoti LSTS veiklą, ginti mūsų profesinius
interesus, aktyviau dalyvauti tarptautinėje veikloje.

14

LSTS prezidentas Dr. Darius Norkus
Kadencija: 2003-2005 m.

Lietuvos Spindulinės Terapijos Sąjungos 20 metų vykdomos
veiklos sėkmę lėmė kolektyvinė veikla, naujos idėjos, koncepcijos,
teorijos, požiūrių įvairovė, patirties, idėjų perimamumas.
LSTS vienija aukščiausio lygio specialistus, kurių pastangomis sukurtas tvirtas spindulinės terapijos praktinis ir mokslinis pagrindas.
Spindulinės terapijos specialistų dėka pirmą kartą Lietuvoje įsteigta
medicinos fiziko specialybė-unikali specializacija, kuri atsirado dėka aukštos
kvalifikacijos specialistų puikiai įrengtose moderniose spindulinės terapijos bazėse. LSTS nariai pirmi įsijungė į Europos vykdomas programas jonizuojančios
spinduliuotės aparatų patikrai vykdyti, kas yra ypatingai svarbu saugiai gydant
pacientus.
LSTS aktyviai dalyvauja spindulinės terapijos mokslo vystyme bei jo rezultatų
diegime klinikoje, nes tai sudaro prielaidas naujausiems mokslo duomenimis pagrįstiems pasiūlymams dėl spindulinės
terapijos infrastruktūros, finansavimo bei naujų ir efektyvių gydymo technologijų diegimo, kas užtikrina aukščiausio lygio
spindulinio gydymo įgyvendinimą.

SPINDULINĖS TERAPIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS LIETUVOJE
Onkologus radioterapeutus rengia 2 universitetai: VU ir LSMU
Vientisosios medicinos
studijos
(6 metai)
Medicinos fizikai
Bakalauro studijos –
fizinių, biomedicinos,
technologinių mokslų
krypčių programos
(4 metai)
Radiologijos technologai
Kauno kolegija
(3 metai)

Klaipėdos universitetas
(bakalauro studijos)
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Rezidentūros studijos
(4 metai)

Magistro studijos
VU ar KTU
(2 metai)

Praktika klinikoje
(2 metai)

LSTS prezidentas Prof. Konstantinas Povilas Valuckas
Kadencija: 1997-1999 m.

Šiandieną dvi didžiausios vertybės yra laikas ir žinios. Svarbu kasdien
surasti naujų būdų, kaip jas geriau panaudoti, nustatyti tikslus ir sudaryti planus jiems įvykdyti.
Lietuvos Spindulinės Terapijos Sąjungai linkiu didesnio susiklausymo, bendrų planų ir siekių įgyvendinimo, išnaudojant šias dvi vertybes, nes galutinis rezultatas – sėkmė gydant pacientą – atitenka tam, kas daug dirba.
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Pirmasis LSTS prezidentas Dr. Vydmantas Atkočius
Kadencijos: 1995-1997 m. ir 1999-2001 m.

Kita 3%
3%

Oda

1995 m. įkurta LSTS – tai Lietuvos radioterapeutų ir medicinos
fizikų sambūris. LSTS tapo ESTRO nariu ir yra matomas Europoje
ir pasaulyje. Tai sudarė sąlygas Lietuvos specialistams pasinaudoti
ESTRO, TATENA, EFOMP, IOMP teikiamomis galimybėmis gaunant
aparatūrą, įsisavinant naujas apšvitos ar dozimetrijos metodikas, keliant
klinikinę radioterapeutų kvalifikaciją, Lietuvoje įteisinant medicinos fiziko
specialybę spindulinėje terapijoje.
Tolesnę spindulinės terapijos plėtrą šalyje matau su LSTS vėliava – tik
patys spindulinės terapijos specialistai yra pajėgūs pamatuotai reikalauti geriausių spindulinės terapijos technologijų gydant Lietuvos žmones sergančius
onkologinėmis ligomis.

Prostata 22 %
Ginekologija 72 %

Brachiterapija pagal navikų lokalizacijas (2011 m. duomenys)
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LSTS ORGANIZUOTOS KONFERENCIJOS, MOKYMAI IR SUVAŽIAVIMAI:
1997 metai
Seminaras „Priešoperacinė spindulinė terapija“ gegužės 9-10, Elektrėnai.
1999 metai
III Lietuvos chemoterapeutų, diagnostinės radiologijos specialistų ir radioterapeutų kongresas ir LSTS
suvažiavimas gegužės 5-8, Palanga.
2001 metai
LSTS suvažiavimas gegužės 25-26, Birštonas.
2002 metai
Praktiniai kursai „Įrodymais pagristos kiaušidžių ir
gimdos kaklelio piktybinių navikų gydymo metodikos.
Spindulinės terapijos vieta, reikšmė, metodai, plana
vimo metodikos“ spalio 25-26, Trakai.
2003 metai
1. Konferencija „Ligonių, sergančių krūties ir prostatos
navikais, paruošimas spindulinei terapijai ir jų slauga.
Radiacinės saugos principai“ kovo 21-22, Vilnius.
2. Praktinė mokslinė konferencija „Įrodymais pagrįstos
tiesiosios žarnos navikų kompleksinio gydymo metodikos. Spindulinės terapijos vieta, reikšmė, metodai,
planavimo metodikos“ gegužės 9-10, Birštonas.
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3. Konferencija „Ligonių, sergančių plaučių navikais, paruošimas spindulinei terapijai, gydymas ir jų slauga.
Radiacinės saugos tarnybos veikla. Kaip turi elgtis
ligonis, kai yra gydomas jonizuojančia spinduliuote“
lapkričio 28-29, Vilnius.
2004 metai
1. Mokslinė praktinė konferencija „Įrodymais pagrįstos
stemplės, skrandžio ir kasos piktybinių navikų gydymo metodikos. Spindulinės terapijos vieta, reikšmė,
metodai, planavimo metodikos“ gegužės 7-8, Juodkrantė.
2. Mokslinė praktinė konferencija „Įrodymais pagrįstos
galvos ir kaklo piktybinių navikų gydymo metodikos.
Spindulinės terapijos vieta, reikšmė, metodai, planavimo metodikos“ spalio 22-23 Anykščiai.
3. Kvalifikacijos kėlimo seminaras „Brachiterapijos ir išorinio gydymo taikymas onkologijoje“ lapkričio 26-27,
Kaunas.
2005 metai
Mokslinė praktinė konferencija „Įrodymais pagrįstos
galvos smegenų piktybinių navikų gydymo metodikos.
Spindulinės terapijos vieta, reikšmė, metodai, planavimo metodikos“ gegužės 20-21, Juknaičiai (Šilutės
raj).

2006 metai
Mokslinė praktinė konferencija „Fizika ir kokybės valdymas šiuolaikinėje spindulinėje onkologijoje“ balandžio 21-22, Druskininkai.
2007 metai
Mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinė prostatos
vėžio spindulinė terapija“ lapkričio 9-10, Dubingiai.
2008 metai
1. Konferencija „Spindulinės terapijos vizija Lietuvoje“
kovo 28-29, Šiauliai.
2. Mokslinė praktinė konferencija „Bazinė radiobiologija“
spalio 24, Palanga.
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2009 metai
Mokslinė praktinė konferencija „Paliatyvus gydymas“
balandžio 17-18, Taujėnai.
2010 metai
1. Mokslinė praktinė konferencija „Spindulinė terapija ir
inovatyvi medicina“ balandžio 16-17, Trakai.
2. Mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikiniai skrandžio vėžio gydymo aspektai“ spalio 15-16, Druskininkai.

LSTS PROJEKTINĖ VEIKLA
LSTS kaip partnerė įgyvendino projektą „Onkologijos ir
su ja susijusių sričių asociacijų MTTP tematinio tinklo
kūrimas ir jų veiklos stiprinimas“ (projekto Nr. SFMIS
Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-012), pagal VP1 Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų
gebėjimo stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos
stiprinimas“.

Tematinio tinklo organizacijų tarptautinių konferencijų
ciklas:
2010 m.:
1. Tematinio tinklo tarptautinė konferencija “Krūtinės
trauma, navikai ir aktualūs širdies chirurgijos klausimai” rugsėjo 24-25, Trakai.
2. Tematinio tinklo tarptautinė konferencija „Šiuolaikiniai skrandžio vėžio gydymo aspektai“ spalio 15-16,
Druskininkai.

Projekto trukmė: 2010-2013 m.
Projekto biudžetas: 710 302,00 Lt.
1.
Įgyvendintos projekto veiklos:
• Viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas,
rengimas ir sklaida.
• Tematinio tinklo organizacijų tarptautinių konferencijų
ciklas.
• Jungtinė tematinio tinklo organizacijų tarptautinė konferencija.
• Dalyvavimas tarptautiniuose onkologijos ir su ja susijusių sričių renginiuose siekiant užmegzti naujus tarptautinės partnerystės ryšius.
• Tematinio tinklo narių bendrųjų gebėjimų mokymai.
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2.

3.
4.

2011 m.:
Tematinio tinklo tarptautinė konferencija „Tarptautinė storosios žarnos vėžio konferencija ir Lietuvos
koloproktologų draugijos VII suvažiavimas“ balandžio 29-30, Vilnius.
Tematinio tinklo tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės krūties vėžio gydymo tendencijos kartu su SIS/
ISS“ Onkologijos mokykla „Ankstyva krūties vėžio
diagnostika ir gydymas“ gegužės 27-28, Vilnius.
Tematinio tinklo tarptautinė konferencija „Aktualūs
psichosocialinės onkologijos klausimai“ rugsėjo 23,
Vilnius.
Tematinio tinklo tarptautinė konferencija „Šiuolaikinė
vėžio diagnostika“ spalio 21-22, Druskininkai.

2012 m.:
Tematinio tinklo konferencija „Šiuolaikinė vėžio
diagnostika ir gydymas“ vasario 10-11, Druskininkai.2013
m.:
2013 m.:
Jungtinė tarptautinė konferencija „From Bench to Bed:
Challenges in Cancer Care„ rugsėjo 20-21, Druskininkai.
2014 m.:
6-ais Baltijos šalių onkologų kongresas „Multidisciplininis požiūris į vėžio gydymą“ spalio 3-4, Vilnius

Tematinio tinklo narių bendrųjų gebėjimų mokymai 20102011 m.:
1. Komandinio darbo įgūdžių tobulinimas.
2. Lyderystės ir vadovavimo įgūdžių tobulinimas.
3. Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacijos įgūdžių tobulinimas.
4. Psichosocialinių įgūdžių tobulinimas.

LSTS NARYSTĖS:
• Europos Terapinės Radiologijos ir Onkologijos Sąjungoje (ESTRO)
- narystė padeda Sąjungai įgyvendinti vieną iš savo tikslų - koordinuoti narių organizacinę, informacinę, kvalifikacijos kėlimo, metodologinę ir mokslinę veiklas.
•

Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inžinierių asociacijoje su
tikslu integruoti Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inžinierių
draugijas į tarptautines šių specialybių organizacijas bei kaupti ir
skleisti žinias bei patirtį biomedicinos inžinerijos, spindulinių technologijų ir medicinos fizikos metodų taikymo srityje.

•

Onkologijos srityje dirbančių draugijų asociacijoje su tikslu vienyti
onkologijos ir susijusių sričių specialistus ir asociacijas siekiant pažangos onkologijoje.

Tai leidžia susipažinti su naujausiomis technologijomis, mokslo pasiekimais jau įdiegtais į praktiką Užsienyje ir sėkmingai įgytą bei turimą patirtį
ir naujas žinias pritaikyti savo darbe, siekiant vakarietiško spindulinės
terapijos standarto.
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Lietuvos ST analizė Europos šalių kontekste
rodo, kad daugelio kriterijų, rodančių ST lygį šalyje,
atveju, Lietuva yra žemiau Europos vidurkio, netgi
dažnai atsiliekame nuo panašaus ekonominio lygio
šalių vidurkio.
Nedelsiant būtina atnaujinti ST infrastruktūrą
inovatyviomis ir efektyviomis technologijomis bei
kelti ST personalo kompetenciją (kiekybiškai ST
personalo Lietuvoje pakanka).
To pasieksime skirdami didesnį dėmesį nuolatinei ST situacijos analizei bei parengus ilgalaikę ST
strategiją šalyje. Tai padės kontroliuoti ir efektyviau
naudoti vėžio gydymui skiriamus išteklius bei didins
ST paslaugų prieinamumą, saugumą ir kokybę.

Santariškių g. 1, 08660 Vilnius
Tel. 8 5 278 67 81
Faks. 8 5 272 01 64
El. p. ejanulionis91@gmail.com
www.lsts.lt

