
  
 

 

RETŲ LIGŲ DIENA 2021: KAUNAS JUNGĖSI Į PASAULĮ APJUOSIANČIĄ ŠVIESŲ GRANDINĘ 

Vasario 28-ąją, sekmadienį, 18 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito nekasdieniškomis 

spalvomis. Minint Retų ligų dieną, Lietuva prisijungė prie tarptautinės akcijos – visą pasaulį 

apjuosiančios šviesų grandinės. 
 

Pastatų apšvietimo iniciatyva, kurią su rėmėjų ir bendraminčių pagalba įgyvendina Lietuvos vaikų 

neurologų asociacija ir Kauno klinikos, įkūnija visuomenės palaikymą retomis ligomis sergančių žmonių 

bendruomenei ir pagrindinę kampanijos žinutę: „Mūsų daug. Mes stiprūs. Mes didžiuojamės“. Praėjusiais 

metais šia proga buvo apšviesta daugiau nei 60 iškiliausių pastatų ir monumentų keturiolikoje pasaulio 

šalių. Tarp jų – Koliziejus Romoje, „Empire State Building“ dangoraižis Niujorke, kiti žymūs pastatai, 

tiltai ir stadionai Europoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje. 

Šiemet, kai dėl pandemijos nevyksta įprasti renginiai, tokiu būdu išreiškiamas solidarumas su atskirtį 

patiriančiais pacientais įgyja dar didesnę prasmę. Pirmąkart Retų ligų dienos proga bus apšviesta Kauno 

Kristaus Prisikėlimo bazilika – didžiausia bažnyčia Baltijos šalyse, mūsų tautos vienybės ir vilties 

simbolis. 

Retų ligų dienos spalvos simbolizuoja retų ligų bendruomenės įvairovę visame pasaulyje. Daugiau nei 

300 milijonų žmonių gyvena sirgdami viena iš daugiau nei 6000 skirtingų retų ligų. Septyniasdešimt du 

procentai retų ligų yra genetinės, ir didelė dalis negalavimų prasideda dar vaikystėje. Daugelis retų ligų 

pažeidžia ne vieną organizmo sistemą, todėl su jomis susiduria įvairių sričių specialistai, kartais net 

nesusimąstydami, kad klinikinėje praktikoje pasitaikantys „neeiliniai ir įdomūs“ atvejai – tai būtent retos 

ligos: nelengvai diagnozuojamos ir gydomos bei reikalaujančios ypatingo profesionalumo. 



Tradiciškai Kauno klinikose Retų ligų dienos proga vyko gydytojams, slaugytojams, kitiems sveikatos 

priežiūros specialistams ir pacientams skirti renginiai. Jų metu buvo aptartos retų ligų aktualijos ir Europos 

referencijos tinklų, kuriems priklauso Kauno klinikos, naujienos. 

Vasario 23 d. LSMU Medicinos akademijos Odos ir venerinių ligų klinika organizavo Kauno krašto 

dermatologų ir venerologų draugijos nuotolinę konferenciją „Retos odos ir gleivinės ligos“. 

 
Vasario 28 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito ryškiomis spalvomis, simbolizuojančiomis 

palaikymą retomis ligomis sergantiems žmonėms. Daugiau informacijos: http://bit.ly/3v5vSa9. 
 

Vasario 28 d. TV3 laidoje „Sveikata.lt“ Kauno klinikų Endokrinologijos klinikos gydytojai dalinosi 

informacija apie retą endokrininę ligą – akromegaliją. Daugiau informacijos: http://bit.ly/3kXA1s2. 
 

Vasario 28 d. TV3 laidoje „Sveikatos medis“ Kauno klinikų gydytoja vaikų neurologė Milda 

Dambrauskienė pasakojo apie retas ligas. Daugiau informacijos: https://bit.ly/2N4wiN0. 
 

Kovo 1 d. LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisija kartu su Nacionaliniu retų ligų aljansu organizavo 

konferenciją „Genetikos revoliucija – ar esame pasiruošę būti vieni iš lyderių“, kurioje pasisakė Kauno 

klinikų Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadovė prof. Rasa Ugenskienė ir Neurologijos 

klinikos gydytoja vaikų neurologė Milda Dambrauskienė. Daugiau informacijos: https://bit.ly/3v5umot. 
 

Kovo 1 d. Kauno klinikų Neurologijos klinikoje ir Kardiologijos klinikoje, o kovo 2-5 dienomis Vaikų 

ligų klinikoje organizuotas „Retų ligų rytmetis“. Renginio metu gydytojai supažindinti su profilinėse 

klinikose veikiančių retų ligų centrų veikla bei pasiekimais. 

 
Kovo 2 d. Kauno klinikų Pulmonologijos klinikos Sunkios astmos centras organizavo nuotolinę paskaitą 

šeimos gydytojams „Retos plaučių ligos persirgus COVID-19 – svarbu laiku atpažinti“. 

 
Kovo 5 d. Kauno klinikų Akių ligų klinikoje organizuotas renginys gydytojams, pacientams ir jų 

artimiesiems „Retomis akių ligomis sergančių pacientų iššūkiai: aklumas ir silpnaregystė“. 

 
Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikoje bei Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje išplatinta 

informacija apie retų ligų aktualijas, nuveiktus darbus ir kylančius iššūkius. 

 
Kovo 31 d. Kauno klinikų Hemofilijos ir koagulopatijų retų ligų centro specialistų organizuojamoje 

Kauno krašto onkologų hematologų ir transfuziologų draugijos III ciklo mokslinėje praktinėje 

konferencijoje „Hematologijos aktualijos klinikinėje praktikoje“ aptars retas ligas. 

 
Balandžio 22 d. bus organizuojama konferencija, kurioje Nefrologijos klinikos bei Vaikų ligų klinikos 

specialistai aptars vaikų bei suaugusių retų inkstų ligų klausimus bei patiriamus iššūkius.
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