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DĖL PAGALBOS SUNKIA SARKOIDOZĖS FORMA SERGANTIEMS PACIENTAMS 

 

 Sulaukusi sunkia sarkoidozės forma sergančios pacientės kreipimosi, pradėjau domėtis šios 

ligos gydymo galimybėmis, taip pat ir medikamentiniu gydymu Lietuvoje. Sarkoidozė - tai nežinomos 

kilmės lėtinė plaučių ir kitų organų liga. Nors dažniausiai jos eiga būna nesunki ar vidutinio sunkumo, 

tačiau maždaug 5 proc. ligonių sarkoidozės eiga yra sunki, nuolatos progresuoja, lemia žmogaus 

daugelio organų (plaučių, odos, akių ir kt.) veiklos sutrikimus. Ligos priežastis nežinoma, todėl 

nesant etiotropinio gydymo, veikiama tik simptomiškai (lengvinančiai žmogaus būklę). Tai lemia ir 

tai, kad reikalingi įvairūs maisto papildai, palaikantys  regėjimą, skrandžio veiklą, vitaminas E. 

  Bendradarbiaujant su medikais (konsultavo VUL Santariškių klinikų Pulmonologijos ir 

alergologijos centro Direktorius Prof. Edvardas Danila) paaiškėjo, kad sarkoidozė nėra reta liga. 

Vien tik VšĮ VUL Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centre kasmet diagnozuojama 

virš 100 naujų šios ligos atvejų. Šiame centre pastaruosius 15 metų tirti, konsultuoti ar gydyti keli 

tūkstančiai sarkoidoze sergančių pacientų.  

  Kreipusis į Valstybines ligonių kasas gavau informaciją, kad vaistai nuo sarkoidozės nėra 

įtraukti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašą; taip pat jie nėra įtraukti ir į Centralizuotai perkamų 

vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą. 

Susidūrus su itin sudėtingos būklės ligone, prašau Jūsų pateikti ministerijos poziciją, ar 

yra kokių būdų padėti šiai moteriai ir panašiems ligoniams, kuri kas mėnesį nekompensuojamiems 

vaistams ir papildams, kurie būtini jų būklei palaikyti, turi skirti per 200 litų ir yra nusivylę 

sveikatos apsauga, kuri visą gyvenimą mokėjus mokesčius, neremia jų ligos gydymo/palengvinimo? 

Pridedamas 2011 m. spalio 13 d. Valstybinės ligonių kasos prie LR Sveikatos apsaugos  

ministerijos raštas Nr. 4K-23-8529. 
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